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Haza szerelem

Én szeretem a könnyeket a sós földeken
A zokogó esõcseppeket, ha élni kell
Az elfutó bátorságot is, ha ölne félelem
Égésedet, melyet csak kihûlve értem el

Én szeretem a szótlan és gyûrött arcokat
A nagyapákat, az elmotyogott álmokat
A kisfiúkat, ha énekelnek kuruc harcokat
Téged, ha magadra húzod kihûlt ágyamat…

(Idézet a 156. oldalról)

Nem titkolom; már itt az elején elmondom a könyv végét.
Magunkba kell szállnunk. Mert elhagytuk magunkat. Hûsé-
günk kell önmagunkhoz. 
Ott, a lelkünk mélyén lakozik az igazunk, onnan fényese-
dik a szemünk és az arcunk. 
Ott vagyunk honn igazán. Ott vagyunk csak önfeledten
büszke, rendíthetetlen magyarok. 
Ott élünk örökké. Szálljunk magunkba, távol a gõgtõl és a
gyávaságtól; a leverõ lomhaságtól és az ugráló majmok
utánzásától. 

A nemzeti mániás depresszió szomorúan ricsajos hetvenke-
déseitõl, és a másik, a mélybe rántó ágától. 
Szálljunk magunkba most, amikor éppen feloldani készül-
nek bennünket „európai feloldozás” címen és helyett.  
Szeretik majd feloldani múltunkat, büszkeségünket, szét-
szórni saját oltású virágainkat a hatalmasok által vetett-ara-
tott mezõn. 
Most kell megtalálni az eltékozolt igazunkat – ami mi va-
gyunk.

A mi szálláshelyünk
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ELSÕ KÖNYV

Valaki dobog a szívemen

Belsõ fény 
Szemben, a szemben 
Szerelem, szereled 
Szextett
Könnyû könnyben 

MÁSODIK KÖNYV

Hon, otthon

A határtalan haza, szeretet
Álomarcúak 
X exember
Sosincs vége 

HARMADIK KÖNYV

Koldus Operabál: Újgazdag szegények

Nyomor nyomán  
Szabad vadak – meg a tökös tõke
Nincs élet a nejlonon túl is

E kötet az új írások mellett válogatás korábbi mûveimbõl:
Szem, fényvesztés, 
Valaki dobog a szívemen, 
Haza szerelem, 
Istentelenül, 
Jó kedvedben teremtettél,  
Az élet túlsó oldala
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Summa

A hét szûk esztendõm alatt voltam sivatag, kénesõ, sovány
ördög házias pokol nélkül, voltam minden, ami csak ember
lehet, csak ember lehet olyan állat.
Éppen hét év után elkezdett leszakadni rólam ez a retkes kí-
gyóbõr: kilöttyintettem az utolsó korty piát a sárba.
És ekkor, kígyóbõröm – és alkoholutánpótlásom – vesztvén
összeomlottam. Elszállt belõlem a lélek, s véznára zsugoro-
dott testem nélküle összeomlott. Magatehetetlen senki te-
kergett körbe kínjában a hideg padlón, s nem vette észre,
hogy már fölötte állnak a mentõsök, kint szirénázik az autó,
pokol kürtje hív-e újra az ösvényekre, vagy ez már a gyász-
szertartás maga?
Hány nap telt el, mire a kórházi ágyon a plafonról kiderült,
hogy evilági? S hogy világít a lámpa, már nem a rémképze-
let szülte árnyékok riasztgatnak a falfehér sötétben?
Teljes anergia, az erõm elveszett, nem tudok reagálni a vi-
lágra, de azt már látom, hogy a világ itt van körülöttem, s
bár a testem annyi, mint a vízcsepp a tenger tetején, s bár a
halál hátulról még átkarol, érzem: ami a fejem alatt melegít,
az párna, ami a lábam takarja, pokróc, ami ide hallik, az egy
ismerõs – kissé csámpás – nõi sarok kopogása a folyosó vé-
gérõl. Félénken felém, s én felébredek: nagyon félek.
Maradj ébren még, kis vigyázó lelkem, ne menj el soha töb-
bé, tartsd kezedben az erõmet, akkor is, ha az eszemet cser-
ben hagynád, akkor is, ha a szívemet lötyögni hagynád, ak-
kor is, ha a lábam nem járna.
Ébred a kórházi ágyam. Nem merem kinyitni a szememet a
szégyentõl – olyan a szégyen, hogy azt hiszed, hogy valaki
más néz téged  a te szégyenlõs szemeddel; pedig nem, neki
saját szeme van.
Rebegem: csak annyit kérek, hogy élhessek nyugodtan. Ér-
dekes a szemgödör sötétje. Nem látsz, de tudod, hogy ha ki-
lépnél belõle, minden örökké világos lenne. Ki merjek-e
lépni a gödörbõl? Ne.
Behunyt szemem mögött töltöm az életemet, úgy gondo-
lom, jó lesz ez így is a folyamatos mérlegelésre, a méreg el-
kerülésére.
Napok telnek el, cipõkopogással mindig a folyosó végén,
kopp, csámpás, kopp, ismerõs, õ ismer, kopp. Napok múltán
egyszer csak azt hallom magamból, figyeld csak, maradj
csak csendben, hallgasd csak: vonul-vánszorog ki a baj be-
lõled, könnyebb a só a könnyedben, s a fekete gödör helyét
a tisztaság, egy fehér lepedõ, egy fehér arc, egy fehér világ
tölti el. A fehér lepel helyett, amit már magadra terítettél, a
kiterített tetemedre. Fehér valóság, szüremlik a szemem

helyén, a szempillák felengednek a zsibbadt zártságból.
Nem tudom még, mi az az izé, de fehéret látok repülni, fe-
hér a szám – amit sután ajaknak gondolok, s Quasimodo
módon egy csókot sandítok rá –, fehér a gondolat, amely
galambként röpdös körülöttem.
Nehéz megszokni. Gazemberben gaz virágzik, sötétben a ha-
rag, gonoszban a pusztítás. S most tejfehér lesz mindenem?
Vajjal?
Egyre nagyobb lett a tisztaság, ahogy múltak a hetek. Hihe-
tetlen, ahogyan el tud tûnni az ember fejébõl a káosz, a szí-
vébõl a gyávaság, a személyébõl a rossz. Képtelenség, alig
hihetem, mégis megtörténhet, így volt: eltûnt, kihalt a rossz,
a félelem helyén emelgette fejét a remény, az értelmetlen
önvád helyett kibuggyant a jókedv.
Ekkor kezdtem írni, egyelõre még csak a fejemben, a ke-
zem még nem tudta volna megszorítani a tollat, remegett
bennem a szétesett valóság – de a fejem már fogott, éjjel-
nappal boldogan írni kezdett, belül, az agylebenyre.

A hit tévelyeg, vagy megint az ész a vak
Mert nem mertelek, még sose szerettelek
A vágy ad-e majd vissza, vagy a gondolat
húz mellém e közelre? Add a szívedet

Mikor éppen további 7 évvel késõbb a Felvidéken, a Rozs-
nyó közeli hegyekben, a buzgói Máriácska búcsú után Vár-
hosszúréten a szepsi esperesnek, Gábor Bertalannak vélet-
lenül elmeséltem mindezt, õ élénk szemekkel, szinte lelke-
sen fordult hozzám: 
„– Megírta már? Írja meg ezt a …! Keresem rá a szót…
Írja meg ezt a …, hogy mi is történt magával. A fehérrel…”
– s szó helyett átölelte a vállamat. Hátha megértem, vélte.
Máig nem értem. A fehérrel?! Azzal a gyönyörû fénnyel,
ami a koszos, nyolcágyas kórházi szobában – ahol még pa-
pucsom se volt, zokniban, mezítláb mászkáltam, meg a kér-
ges sarkú cipõmben, ha ki kellett mennem –, szóval az a hi-
hetetlen fény egyre csak, és állandóan közeledett felém,
mindig mosolyogva, néha hangosan vihogva az örömtõl;
jött a fény, és mivel már nem fért el a szobában (persze a
többi beteg észre se vette, feküdtek egykedvûen az ágyon),
már ki kellett volna repülnie a szemközti ajtón, hogy elfér-
jen a térben… 
De nem. Egyenesen bebújt az ágyamba, letakarta a koszt,
bebújt a szemembe, újra gyújtotta a fényt, belopakodott a
számba, újra gyújtotta a szót, bebújt a torkomba, hogy dalol-
jak fehér dalokat, bebújt a lelkembe… De ide már nem
tudtam elkísérni.
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Gubcsi Attila: A vágy modellje



Élet éled! 

Éledeznek a betûk. Éled az igaz. A kimondott és leírt gon-
dolat, az adott szó igazsága. Összefonom a hajukat, ölbe te-
szik a kezüket, értem nyúlnak néha, suttogó hangon fûzik
hozzá, köszönöm: életet adtál. Rohannak e hírre újak, újak,
mondják egymásnak piros hangon: a szabad szó megint
igaz, igaz, igaz, nézd, leírták!
A szabad szó, fiúk, az semmi. Szabad az ölni, a hazudni, és
szabad becsapni is. Ha ezért vagytok itt, ezért már voltatok.
Az igaz érdekel csak, aki nem az, lerántom róla a betûruhát.
Írásban, fiúk, úgy nem szabad hazudni. Kimondott szóban
sem, de úgy sokan teszik. Ha azonban leírod, a te testeddel,
a koponyádból kiszabadított szellemmel írsz. Te magad
leszel a visszavonhatatlan, örök életû betû.

Csorogjatok csak, lágy érésben, mint az õszi fény a bor ke-
resztanyjaként a mustban. Mint a kicsit fáradt asszonyok az
utolsó elõttinek hitt szerelmi vallomás beváltásában. Mint a
lányok az elsõ kábulatban, amelyben ujjukkal a testükre ta-
láltak véletlenül, májusban, a titkok csendes ágyában.
Gyertek, betûim, kuruc szabadcsapatok, portyák hõsei, ki-
vont karddal üvöltve a Vivát! dallamát. Legyetek bár oly re-
ménytelenek is, mint a hõs fejedelem lett talpasai és nyalka
legényei vesztén. Mi mindig veszíthetünk, mert maga a
születésünk teljes gyõzelem. Mióta megtöltjük a sorokat,
mióta folyammá dagadunk. Mióta szétrepeszti a fülünket
minden hazugság, s szívesen tömnénk le a torkán a hazug-
nak, ámítónak, csalónak, a szabad szavak önkényével visz-
szaélõknek minden igaztalan szavát.
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Arcpoétika

Én nem a néprõl írok, csupán rendes, dõlt járású nénikékrõl.
Azokról csak, kik életen át szeretnek; s már nem a szerelemrõl.
Nem háború és béke vitájáról, de a kisfiam kivont fakardjáról.
Nem a kötelezõ hazáról, ám tán a tanyán tanító lámpásáról.

Én a széprõl írok, mert a sós könnyben végtelen tengert látok
S megkérdezem a kicsiktõl, milyen ember volt a nagyapátok
S a viharról, amely tisztára fújja ki az áporodott lelkeket
S mégis írok a szerelemrõl, mert nélküle meghalni sem lehet

Én nem írok gazdagokról, a kincserények a szememben szegények.
A sötétrõl se írok; ott járok, ahol a hajnalpírral kelnek ki a remények
Kézrõl írok, kemény szorításról az enyémben, legyen, mint a szó
Igaz és tiszta. És mint a szem, legyen mindig a szívekbõl biztató

Ökölrõl írok, mely megáll a levegõben, s a rúgás visszaretten a céltól
S valaki mindig, ha már nem is érdemlem meg, utánam néz az ajtóból
Anyatejrõl írok és apaborról, és hogy a vegyük ne legyen keserûség
S hogy hajtsa rám forró fejét záró dobbanásomnál egy jó kis feleség
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Csillagképem

Szekerek csattognak, paripák harsognak a Tejút csapásán
Látod-e fényüket apáinknak a fellobbanó gömbvillámnál
Hallod-e szívük félelmetes dobbanását az egek robajánál
Leszállnának hozzád halkan, ha értük egy szóra megállnál

Távoli morajok, nyugtalan sóhajok, száguldó seregek
Nézem az eget, az elmenteket, s a könnyem esõként pereg
Hány leszúrt szív, mennyi csonka kéz, szájak, miket széttéptek
S a vesztesek a gyõztesekkel ott is újra halálosan megküzdenek

Mert az örök nyugalom a tét a léttelen végtelenben
A dicsõség, a gyerekek vágya az apák jó híréért
A véresen lehunyt Nap friss fénye az új reggelekben

A szó, melyet kimondatlanul is mindenki rögtön megért
Nincs pokol e földi után, csak a harcmezõt váltod fel
Csillagképedben felragyog, mi itt nem lehettél, ember

Quousque tandem – Meddig még, jó Cicero?!
E mû szerzõje, sok gyerek apja és két gyerek gyámapja, egyben A Magyar Mûvészetért-díj Kuratóriumának elnöke
a kettõs állampolgárságról zajló – általa vérlázítónak és megalázónak tartott – magyar kormányügynöki „Nem”-fel-
szólítás kapcsán az alábbi nyilatkozatot tette 2004. decemben 2-án, a XVIII. Díjátadó Gálán:

„Mint sok gyerek apja, mint e díj alapító elnöke és mint kiskunfélegyházi magyar bejelentem: ha három nap múlva,
december 5-én a népszavazáson e lélekromboló átok (a kormánypropaganda) hatására a javaslat nem kapja meg a
kötelezõ 25 százalékot, ha eláruljuk magyarjainkat, akkor egész eddigi életembõl következõ lépést teszek. Kérni
fogom a szerb kormánytól a második, nekem kettõs: azaz a magyar mellé a szerb állampolgárságot, hogy azonos
lehessek a ma legnehezebb életet élõ magyar testvéreimmel, akiknek szülõföldje ráadásul az én szülõföldem
meghosszabbítása is: ugyanaz a homok és ugyanolyan tarack, s a tarackon ugyanolyan becsületes és büszke élet.
Nekem is jár ugyanaz, mint nekik: a kettõs szerb-magyar állampolgárság. Vagy ahogyan e díj egyik mai kitün-
tetettje, a felvidéki magyarság költõje, Tõzsér Árpád írta mûve címében: a kettõs ûr. Nekem is jár a vesztes szavazás
után.

Gubcsi Lajos, 2004. dec. 2. A Magyar Mûvészetért XVIII. Díjátadó Gálája.”
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Életjel a gyászbeszédben                       

Szépen, sorban, nyugodtan pihennek a virágok a vázában.
Elõkelõ hely, herendi. Mosolyognak, pihegnek, és…
És levegõ után kapkodnának. Hiába. Elõkelõ módon élnek
ugyan, jó itt minden e védett helyen, de elvágták a torkukat.
Lehet, hogy jobb volt régen a mezõn, még vadon, kiszára-
dásközelben, de új életre készen minden tavasszal? Eltipor-
tan, de szabadon.
Vizet cserélnek rajtuk minden nap. Mint a szenteltvíz a ha-
lott arcán. Hideg, finom, finomkodó. 
Jobb lenne lázasan, kettétörten, lógó béllel, jobb volna cse-
repesen és kudarcot vallva minden vacak, életképtelen bim-
bóval, kínlódni a jeges, esõverte létben és a hó alá törten.
Gyönyörû, panorámás világ látszik innen a második emelet
kupolatermébõl, nagyon szép a nõ, mindig megsimogatja a
fejünket, nevet is ad nekünk, s közben kedvesen nevet ránk,
fáj a szíve majd, ha ki kell dobni minket, s majd akkor is
ránk lehel még egy csókot. Így mesélik az elõdök. A mese
szájról szájra száll a szemétben… Jobb lenne.
Így most nem jó. Persze jobb, mint mikor a múltkor – más-
hol – a testvéremet egy zajos nõ a részeg férj arcába vágta,
vidd vissza a kurvádhoz, és aztán megtaposta. Ha már le-
vágják a fejed, nem mindegy, hogy XVI. Lajos vagy-e a
guillotine alatt, vagy nõ Pakisztánban, aki megcsalta a fér-
jét, s a törzs döntött. Hogy Diana hercegnõ vett-e a kezébe,
vagy tömegsírra helyeznek Csecsenföldön. De levágják.
Hajnalban, mikor ébredsz, mikor új erõket sejtesz, tévhited-
ben azt reméled, megújul minden. Csakhogy a gyökered
belerohadt már a földbe, a te aranyos, kedves, erõs, szeretõ
távoli gyökered. Apád-testvéred-anyád-férjed. Nélkülük lóg
a fejed, sírva éled meg a reggelt. Éled? 
Potty. Ez egy szirom volt, az elsõ. Mint mikor a lányok el-
veszítik a sajátjukat. Vérzik a szíved, véreznek õk is. Te
vagy most a legszebb és legszomorúbb lány. Potty. Még egy.
Kezd kilátszani a vállad. Jön majd a melled, a derekad, csu-
pasz lesz a szemérmed, a combod, a lábszárad. Szárad min-
den levágott fejjel.
A mezõn, a mezõn. Hajladozni a szélben, kacéran. Nõni az
egekig. Ameddig a fák persze hogy nem tudnak. Sikítani az
örömtõl. És sikoltozni, ha a kés jön.
Meg se vénülhettél. Pedig hogy vágytál a tisztes agg korra,
mikor rájöttél, hogy a virág világa se örök. Legalább öreg
lehess. Nem lehettél szépen ráncos, halk, simogató. Nem
hajthattál újat, gyermeket.
Ifjonti hévvel készültél nagy szerelmeskedésekre, s most
egy torzó üli gyászát. Potty.

(És miközben vége lassan mindennek, az élet titokzatos
ösvényein elindul valami, amit egy mártír virág nem is sejt-
het, egy tudós se. Sejtek készülnek új életre. Ott maradtak a
földben, a kitépett szálak és gyökérdarabok cafatjaiban tit-
kosan rejtõzködnek a sejtek. Nem adják fel, újra kezdõdik
hamarosan minden. Csak még egy év, talán száz.
Széthordhatják a földet, talicskázhatják, dobálhatják, a sej-
tek elmennek, megbújva, mint a szegénylegények, ellopóz-
nak mindenhová, túl az idõn, benne a térben.
Titkon csókolóznak egymással, átölelik a másik vállát, csak
titkon, nehogy idõ elõtt, rossz helyen és rossz idõben nõje-
nek meg megint. Tavasszal és hajnalban különösen mélyre
vonulnak, egyszer már becsapták õket a késsel. El kell rej-
tõzni, az erdõk mélyén, a pici patakok felé kell venni az
irányt, nem baj, ha hideg és árnyék van: ott lehet megtanul-
ni jól élni. Szabadon, keményen, sokáig.
Néha lázban égnek, éhen halnak, gyulladt szemmel és tü-
dõvel, újra és újra legázolt lábbal és hittel – de mennek, búj-
nak a sötétben, a zugokban. Keresik az örök életet, soha
nem látott helyeken, soha nem élt életet. Az a biztos, oda
nem jön az ember és a kés.
Sínek talpfái alatt. Szurdokokban. Elhagyott temetõkben,
fõleg a gazos sírok környékén.
Ott lesz egyszer gyönyörû, soha nem látott virág, soha meg
nem élt világ.
Lerázzák majd az évszázadokat. Ahavat, a jeget, a múlt, a meg-
alkuvó múlt árnyékát. Számûzik a tél önkényét, a megalázó
gyötrelmeket. De emlékeznek az útra, s az úton túlra is, ame-
lyen eddig eljutottak. Töviseiket, melyeket a tüskés bozótok
évszázadaiban tanultak meg kifejleszteni, most nagyobbra
növelik. Aki hozzájuk ér, azt megszúrják, ha kell, felnyársalják.
Nem eladó a szabad lét. Nem kell ház, udvar, tiszta nõ, csá-
bító becenév.
Visszahúzzuk a fejünket újra, ha kell, akár ezer évig. Kibír-
juk a jégkorszakot, csak mi bírjuk ki. Ezt tettük szép anyáink
– levágott fejû szép õseink – vázahalála óta mindig.
Meghalunk a mezõn, ha kell.
Egyenek meg az õzek, ha kell.
Legyünk földtrágya, új humusz, ha kell.
De a fejünket nem hajtjuk kés alá.
Árva tisztaságunkat, testünk illatát nem adjuk.
Szenvedünk egész életünkben, de még egyszer nem halunk
meg.
Nem leszünk rózsa, csak vad kóró, ha csak azt lehet.)
Ezt suttogta a pottyok közben valami ismeretlen hang, vala-
mi sejtféle a gyönyörû virágok lassan megsüketülõ fülébe.
S akkor valamelyik felemelte a levágott fejét.
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Gubcsi Attila: Életjel gyászruhában
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A nép szavaz ott? 
2004. december 5. kitörlésére

Ki?! A nép szavazott? – Csüngõ fejjel
Lóg a kampón milliónyi halott.

Kaviárt zabáló vezérek. – Sötét éjjel
Megalázott magyar erények.

Champagne gurul a torkokon. – Isznak kéjjel
A határuk sanitaire cordon.

Fertõzõ veszély, maradj ott, kint. – Mondja keggyel
A nagyúr, a kormányod, s megint.

Kifelé nép, szavazni, félj, fosztanak. – Ingyen jeggyel
Élhetsz itt, ne engedj be bitangokat.

Elgázol néhány millió hazátlan!!! – Szolga, kelj fel
Add voksodat, nálunk pénzbéke van.

Megvédjük erszényedet, mi üres. – Méz lesz tejjel
Csak most legyél végre szemfüles.

Szól a kormány, rángatják vadul balra. – Taps, ütemes!
S kinyúlik belõlük Rákosi, Kádár karja.

Új baloldal, sikervilág, hiába, ötven év. Szédületes
Gyõzelmek, mért kötöznéd mások sebét?

Kaviárt zabálnak, champagne-t vedelnek. – Torz gyõztesek
Mi lehajtott fõvel motyogjuk: õk is emberek?

Mily végtelen harag gyúl majd lángra. – Vad, végzetes
Csak vigyorogj, rablók hû kormánya.

Elsöpör a harag, mit magad gerjesztesz. – Nem kétséges
S kitárja keblét egymás felé, ki nem férges.

Ki a szívvel a határon túl, szép magyar. – Arcod fényes
Töröld le bánatod, szívedben a csend hall.

Méltóságban, mint a tölgyek haláluk napján. – A jó édes
Elbuksz múlt, bûn, a jövõnk éled az ég alján.

Hazám átkot szór, bilincset ver az árulókra. – Kardja éles
Ha kifeni, kezében tiszta rendet vág a kasza.

Nincs bocsánat az árulásra, nem lesz soha. – A bûn véres
Saját gyermekét kínozta a gonosz mostoha.

Pusztulj, voksok bitorlója, sorsod, hogy itt maradsz bambulni
Mint egyesülnek ismét a nemzet szétszórt paraszti hadai
És az égig ér a szabadság, egyenlõség, testvériség hatalma
És a sötétek büntetése, hogy vakon nézhetnek a felkelõ Napra

A Gyurcsány-kormányt felterjesztem a Guinness Rekordok Könyvébe: a világon egyedülálló, hogy hivatalosan ügyködõ
kormányként kirekesztette saját nemzetét. Máshol fegyvert fognak, ha kell; életüket áldozzák; vagyonukat, mindenüket,
hogy erõs nemzet lehessenek, mind együtt. Ez a kabinet – abszolút csúcs. Alul.                                       (2004. dec. 5.)



Ti-tá-tá-ti-tá

Az öreg fa áthajolt az úton. Csak át akart volna hajolni; ré-
gen ment. Elmúlt az már. Át akart hajolni, recsegett, inga-
dozott, vissza-visszabillent. És aztán vissza is csuklott a he-
lyére.
Meg akarta simogatni a túlsó oldalon azt a másik, szomorú
szemû nyírt. De vagy az út lett szélesebb idõvel, vagy az õ
karja köszvényesebb, a válla betokosodva – vagy ezekért,
vagy a dereka, csípõje miatt szûk volt már a mozgástere.
Át akart hajolni, és ebbõl csak annyi maradt, hogy lepotyo-
gott néhány levele az erõlködéstõl.
A reményt nem veszítette el. Jönnek még nagy viharok,
mert mindig megjönnek a nagy viharok ember-ember közt.
Hátba kapják õt is, és amikor a legvadabbak, amikor már-
már a földre tepernék, kisiklik a kezükbõl, és átnyúl a ked-
veséhez.
A nyírfa egy kicsit közömbös volt. Nehéz eligazodni a nyír-
fákon. Azt se lehet tudni, hogy ez itt egy kis kacér hajadon-
e, vagy már szakadozik a vitalitása. Álcázzák magukat az-
zal, hogy állandóan, már fiatal süldõ korukban is ki-kisza-
kad a fehér kéregszoknyájuk, felfeslik a testük. Biztosan
nem az öregségtõl, hanem az élvezetvágytól: mit szól majd
a túlsó oldalon az öreg akác?! Öregem, hiába erõs még a
vállad, már sután rövid a karod, szúr a tekinteted, amelyrõl
azt hiszed, hogy olyan édes, mint a mézed. Megrázza bim-
bófürtjeit a kacér nyír.
Nagy döfés az öregnek. Vihar sehol, hajolgatna elõre, de eb-
ben a korban, ebben az individualista profithajhász, kvázire-
ferendumokkal agyontûzdelt korban hátszéltámogatás nél-
kül úgysem megy. 
Elviszi valaki a nõmet. Bántja a felismerés. Szívja magába
a levegõt, mohón telítené ágáló ágát az akác, de gyér lomb-
ja azonnal ki is engedi az erõt, nem tudja megsuhogtatni a
vesszejét. Az öreg fa – karja helyett – elkezdi a nyelvét
nyújtogatni. Fantáziátlan emberek most azt vélnék:
bosszúból és szenilisen csúfolni kezdi a kis ledér nyírt.
Tapasztalt öregedõ fák azonban tudják, mi mindenre hiva-
tott még a nyelv, ha szakadt már a deréktáj. 
A magában kuncogó, sõt vihogó öreg akác virágnyelvén –
akácvirágai méznyelvén – közli a nyírrel utolsó ajánlatát,
amely ha átkarolásra nem is vonatkozhat már, legalább egy
olcsóbb csábításra ingerel. Leadja a jól ismert morze-
jeleket: ti-tá-tá-ti-tá. Azaz a-kác-méz-nya-lás.
Itt, ebben a percben a kis táncos nyír elveszett. Hiába min-
den esze és gyakorlata a kacérkodásban, öreg akácok hü-
lyítésében, el- és félrelibbenésekben, hajlékony kitáncolá-
sokban és félrelépésekben. Hiába. 

Én nem láttam még egyetlen – se fiatal, se öregedõ – nyír-
fát, amely, ha az út mentén unatkozik, ne bomolna meg
azonnal az érkezõ morzejelekre, ti-tá-tá-ti-tá.
Az akácok igazi nagy titka ez, diagnózis és gyógyszer egy-
szerre, amíg élnek.
Akácméznyalás, suhogja át az öreg, s mohón öltögeti rö-
högõ nyelvét.

Örök szerelem

Engem látnak a halottak
Kíváncsi szemmel figyelnek
S nekem, a csend vándorának
Fényszõtt szõnyeget terítnek

Kissé bús lett a mosolyuk
De lelkük fehéren ragyog
S ha majd véget ér rabságuk
Õk lesznek az új angyalok

Nincs félelem, az est békés
És most már az élet sem fáj
Nem kínoz részeg ébredés

Zûr, szorítás a szív táján
Csak a szerelem! Hiányzol!
Fáj, hogy sárban, sírban nyugszol

Végtelen szeretõk

Zenét harsog a forró test
Ölünkben vad érzés búvik
Szemedbe õsbujaság fest
Gyémántizzást. Szeress… kicsit.

Napod közepében élek
Messze mögöttem a Földem
S ha majd elhagyatva égek
Akkor is szeress még engem

Ha hamuként fúj el a szél
És már csak az éj csókol meg
Ha korom maradt a remény

Hogy nem halnak a szerelmek
Emeld magasra csecsemõm
Hogy átlásson rám a jövõn
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A szabadság ára

A fegyelembõl nõ ki a szabadság.
A szabadság e fegyelemforrás nélkül anarchia mások
rovására; hisztéria mások szétdúlására.
A fegyelem a munka fegyelme, amely révén emberek
leszünk minden pillanatban. A szó fegyelme, mögötte a
gondolat fegyelmével, amely révén emberrõl tanúskodik az
elme. Az ész fegyelme szabadságot szül, s szabadság nincs
is e forrás nélkül. 
Szabadság, szerelem –  s a zabolátlan költõ, idõhiány miatt,
elfelejtette teljessé tenni: szabadság, szerelem, fegyelem; õ
maga ezt meg- s el is vetette.
Figyelem is persze, látás, belátás, rálátás mások életére,
küzdelmére, hiányára. Kilátás a végtelenbe, térben és idõ-
ben. Kiáltás a védtelennek: veled vagyok és érted, ha érted.
Hiszek a fegyelemben, mint ahogy hiszek a kötelességben.
Az köt másokhoz úgy, hogy õk is élvezzék. Ez különbözteti
meg a hóhér kötelétõl.
Hiszek a kötelességemben, hogy elvégzem azt másokért,
ami miatt maguk között tartanak és megtartanak.

A kötelesség fegyelmez. A szabadság e fegyelembõl nõ ki.
A szabadság tehát kötelesség, mondhatnánk Arisztotelész
Elsõ analitikájának szillogizmusával. S ha mondhatjuk,
mondjuk: kötelezõ szabadnak lenni.
Tiszta levegõt venni és adni, apánkat lehagyni, anyánk
nyelvezetét megõrizni, szeretni magunkat, szerelmesnek
lenni feleségünk gyermekünkben átlátszó lelkébe és ben-
nük bugyogó nevetésébe, égre nézve felállni a térdre
kényszerítésbõl, és mosolyogni a száraz kenyérre; szétverni
a láncokat a rabtartók hátán. S akinek a szabadsága az anar-
chia mások kárára, aki a társait szétdúló hisztéria jogát kéri,
adjuk meg neki. A fegyelem mindig gyõztes sorai egyetlen
nagy menetben leszorítják a mezõrõl az individualista
önzést, a másokat tékozló szabatos kéjvágyat: az egoiz-
must. Ebben is hiszek, ezek az én hiteim.
Hiszek a jobb-ban, a megtanultban, a kitartóban; a szelíd-
ben, a visszaszálló mosolyban és a belsõ erõben; a kéz és a
szem hatalmában.
A kiemelkedõben, s akik kiemelik. Arisztophanész szavai-
ban, Arany János tolmácsolásában: 
„Hol van a vezér? vezesse a jobb szárnyat szaporán.”

12

8 gõgicsélés

Már számolni sem tudom, hány gõgicsélés csacsog a
fülemben. Kezdetben volt az enyém, aztán az elsõ
öcsémé, aztán a második öcsémé, aztán a lányomé, a
fiamé, sokkal késõbb a következõ fiamé, aztán a
következõé, és már hallom a következõt – legfeljebb lány
lesz, megtartjuk így is.
Az enyémet a szabadságharc és forradalom után éppen
száz évvel hallgattam figyelmesen, napra akkor, amikor
száz évvel korábban Petõfi megírta az õ szülõvárosának
és egyben az én szülõvárosomnak a legszebb emlék-
versét: „Itt születtem én ezen a tájon/Az alföldi szép nagy
rónaságon/Ez a város születésem helye/Melyet dajkám
dalával vón tele. “ Erre születtem.
Az elsõ öcsém nem sokkal azután gõgicsélt – bömbölt –,
amikor éppen száz éve kivégezték az aradi tábornokokat
és Batthyány Lajos miniszterelnököt. Tibor babát ez
megviselte, és az is, hogy ekkor már befejezték nálunk az
államosítást.
A második öcsém lemaradt, és annak köszönheti –
egyébként késõbb virágzó – létét, hogy Ratkó elvtársnõ
megtiltotta az abortuszt. Az elõtte lévõ években volt
abortusz, ezért menetközben egy-két testvérjelöltem
elvérzett. Attila Ratkó-gyerek, de azért így is örültem
neki. Tibor a másfél éves korkülönbség miatt veszé-

lyeztethette a trónomat, Attila mínusz hat éve eleve
erõfölénybe juttatott. 
Lányom, Anikó gõgicsélés helyett karattyolt már pici
korában is, és egy évesen versikét szavalt. Csak késõbb
csendesedett el, fiú-partnerei egy kicsit kiábrándíthatták.
Ennek ellenére férjhez ment. Azóta elszántan keresi az új
hangját, néha már hallom. Nem bírtam megvárni, míg
nagyapává tesz, magam gondoskodtam (errõl majd
mindjárt) a család seregszerû utánpótlásáról.
Fiam Levente (apja után Lajos, de késõbb ezt megunta)
ordibált, de csak fél évig, aztán rendes gyerek lett. 20
éves korában azzal köszönthettem születésnapján, hogy
milyen nagyszerû gyerekem van nekem, egyáltalán nem
kell vele foglalkoznom, a maga embere teljesen. De
tényleg. Akár el is felejthetném, annyira rendben mennek
a dolgai.
A lányom és a fiam jajveszékelése után eltelt 28-30 év,
ezekben az években én hol bömböltem, hol lihegtem,
rikoltoztam kurucul, hol egyszerûen csak megfulladtam,
mégis eltelt élve.
Ekkor kezdett gõgicsélni a következõ fiam, Elõd. Ezt már
másként hallgattam, mint annak idején az elsõszülött
fészeklakókat, most már képes voltam odaülni mellé, és
hangosan röhögni minden neszén. Az ember így válik
szenilissé.
S ha már az lett, nem számít: jött Botond, õ inkább az
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ordítós változatba tartozik, és nagyon kemény kis legény.
Most, mikor e sorokat elkezdem írni (Krisztus után 2004-
et jegyzenek), még messze van a következõ felsírás, a
nemét végképp nem sejthetem, csak azt tudjuk, hogy lesz,
hogy jön majd: van a feleségemmel egy gentleman-
gentlewoman agreementünk errõl; hogy háromig bírjuk
szusszal. Ha fiú lesz, három kis gyerek nõ fel együtt
eggyé – ha lány, akkor is megtartjuk, ezt csak azért írom

le még egyszer, hogy elhiggyék.
Ez az egész 55 év, ez az összesen 8 gõgicsélés, nyolc
hang, nyolc sors, s bár halál is, azért inkább élet.
Errõl szól a könyvem. Mint a gyerek. Hol zokog, hol kacag
majd a könyv is, de végül is bátran ráírhatjuk a fejfájára:
Él: 1948-2028 között, 30 kötetben, soha nem hal meg. Aki
meghal, az is él.

Életünk, a halál

A gúny bánt. 
Az öngúny simogat. Nevettet, kedves. Kiskun ember éle
legfeljebb az élce.
Könyvemben kerültem, hogy gúnyt ûzzek bárkibõl. 
Élcem tárgya magam voltam. 
Én mindenesetre ilyenkor derültem – magamon, azon, hogy
milyen jókedvûen kacagom ki magamat, akkor is, ha lát-
szólag súlyos terhekrõl írok, akkor is, ha a jelek szerint mé-
lyen bánt valami, akkor is, ha más zokogna már a he-
lyemben.
Amikor könnyeket említek – gyakran –, akkor is tréfa,
könnyedség a könyv. 
A könny a legtisztább verítékünk. 
Küzdünk valamiért, harcolunk, s a szemünk – mögötte a
nagy varázsló, az ész – verítékezik. Fáj neki a harc heve,
kilátástalansága, ismétlõdése, a társ nélküli hadviselés:
ezért könnyû verítékével jelzi a világnak megpróbáltatásait. 
Persze azért él, virul, tervez, taktikázik közben. Másként
hogyan harcolna? 
Ezért soha ne vegyék komolyan a könnyeimet – másokét
se, akik írásaimban oly sokszor könnyeznek. Sokszor, per-
sze hogy sokszor, de távolról sem annyiszor, mint a valódi
életükben.
Ebben a könyvben – s már az elõzõkben is (Szem,
fényvesztés, Valaki dobog a szívemen, Haza szerelem) –
ezerszer is elvérzek. 
Kocsmákban, kudarcokban, karokban. Barátaim, akik is-
merik életemet, nem értenek. 
Minek a ború, míg bor van?
Bor már nincs. 
Több mint öt éve egy mikrogramm sincs. Követ-
kezésképpen ború sincs. Ma már tudom, hogy nincs az élet-
ben semmi szép, aminek józanon ne lehetne jobban örülni,
mint szeszmámorban. 
Az alkohol majd ború is, baj, kimerülés, depresszió, kibil-
lent mérleg és bebillent méreg.
Több mint fél évtizede kegyes és kedélyes az életem. 
Ezért engedhettem meg magamnak, hogy elég sokat
foglalkozzak kevéssé feltárt érzésekkel: milyen a durva ma-

gány, a kivert lét, a kegyetlen fölény, a kilátástalan, alsó vi-
lágérzet. Láttam, néha átéltem, sokszor inkább csak a köze-
lében mászkálva-érezve megfigyeltem az emberi élet dühét,
keservét, elhagyatottságát. 
Minden tiszteletem az elesettebbé, a védtelenebbé, a szegé-
nyebbé, a gyengébbé. Most és máskor róluk írok, közéjük
képzelem magam, fõleg azért, mert viszonylag jómódú és
sikeres múltam ellenére gyakran éltem hasonló kételyekkel,
mint õk. 
Nem szeretem a hivalkodó gyõzteseket – õk nekem lel-
kibeteg vesztesek, akik képtelenek fel- és elismerni az ar-
cukon csattanó pofonokat; ezért mindig „V” betût mutogat-
nak, nehogy valaki tényleg odamenjen és leverje azt a
bizonyos nagyon nagy fülest, amelytõl örökké rettegtek.
Persze hogy odamegy valaki. Púp nõ a V-n. 
Nem érdekel a gyõztes mámor, még gúnyra se. Ha e könyv
róluk is szólt néha, egészen biztosan metszõ volt a hang.
Unom sikereiket, dicsekvéseiket, rablásaikat.
Engem az elesett ember bánata érint meg. 
Talán mert sikereimet nagy bukások kísérték életem több
szakaszában. 
Tudom, milyen iszonyú erõ, s fõleg mekkora szerencse kel-
lett az új életekhez. 
Mert újnak, másnak kell lenned, különben ugyanott kötsz
ki. 
Összetört gerinc és lélek után a kihajtott fõ és az együttérzõ,
önzetlen belsõ alkat – ezt kell gyakorolni, nem pedig mások
korrumpálását, a viszkiszagú böfögést a Bahamákon. 
A szerelem a leggyakoribb érzés minden könyvemben.
Enyhítek: a szeretet. Beérem ennyivel. 
Nem kell lángokban elégni. Mióta tûz van, úgyis bekövet-
kezik az magától is.
Tedd a kezed a hölgyed vállára, hajtsd az arcod az övéhez,
érezd meg a szemfénye melegét, tudj rá nézni és õt látni az
egész világon keresztül, bárhol is vagy, vedd észre, hogy ér-
ted van, tudd halkan kimondani a nevét, az esti napfényben
csavard az ujjaid köré a hajtincseit, vágyaid alkalmankénti
röppályacsúcsán szeress gyereket tõle – s ha itt tartasz,
megérted, miért van, hogy könyvemben gyakran, elegáns
nyugalommal hátradõl székében, szemlélõdik a jelen fölött
e könyv másik nagy játékosa: életünk, a halál.
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Kard és áldás – részlet Gyõrfi Sándor: Szent István szobrából  (Budapest, bronz)
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Elõd

Botond



Pedig a költõ nem kéri ezt

Már-már biztosan tudom – sõt, ahogyan egyre többet
ismerek meg a világról, egyre inkább azt hiszem –, hogy a
valóság mellett, azzal karöltve az számít, az vezet, az
irányít bennünket, hogy mi van a szívünkben, a
szemünkben, a látásunk távlatában, és fõleg, hogy hitünk-e
az, amiben hiszünk.
Visszanézek a múltamba, rosszul öltözött, kipirult tekintetû,
reményeket meseszerûen kergetõ szegényes kis gyerekko-
romba, és nem értem: mi fûtött akkor, a részvéttelen, fáradt
közömbösség hidegében? És hallom az elismerõ szófosz-
lányokat, a tanítók biztató tekintetét a bizonyítvány-
osztáskor, gyerekek igenlõ szavazatát, ha megválasztanak
valaminek, a szegény öreg szomszédok éljenzõ üdvrival-
gását, ha jól eladtam a nyulakat „kéz alatt”, a vonat füttyét,
ha elindult és én csak néztem utána, utána, mert nem akar-
tam menni sehova, nem is tudtam, hogy menni lehet…
Ezeket a sorokat más, ösztönösen írt soraimtól eltérõen egy
ritka érzés, egy hirtelen és váratlan, csak most felismert
konkrét hang íratja velem, most is az vezeti a kezemet e
szavaknál:
Én Petõfi testvére vagyok. A fia, az irka a kezében, a
fegyverhordozója, a rikkancsa, a szomszédja, a segédje az
országgyûlési választások korteshadjáratán, és vagyok a
könyve, a verse, a délibáb is, két csepp vére Segesvár mel-
lett. Ez, mindez eddig még semmi új, mindig így éreztem
kiskoromban, s letisztultabban, némileg az önérzettõl és a
kötelezõ büszkeségtõl szándékosan mérsékelve felnõtten
is; ez régi érzés.
De miért nem mentem oda a házukhoz Félegyházán, miért
nem léptem át a küszöböt soha, pedig ezerszer jártam ott,
kukucskáló gyerekként, s újabban a költõ születésnapját
ünneplõ meghívottak körében, tekintélyrõl árulkodó fel-
nõttként? Miért nem léptem közelebb a házhoz soha maxi-
mum 5-10 méternél? Ez az érzés motoszkál bennem, mióta
legutóbb, egy szilveszter délelõttön, a költõ újévre virradó
születését köszöntvén rájöttem, felismertem: még soha nem
néztem be az udvarra, a szobákba, pedig szívvel-lélekkel
félegyházi vagyok, mint õ is volt. 
A mítosz hatalma? Hogy ne tegyük hétköznapivá a fen-
ségest?
Vagy a titok? Hogy mindig minden olyan legyen, amilyen-
nek elképzeljük, s ne olyan, amilyen? Hogy nekem most is
bent lépked ez az égõ szemû fiú, éppen leszállt fûzfavesszõ
paripájáról, és én nem akarom megzavarni?
Vagy?
Igen.

Hogy ami mindenkié, az nem a miénk. A szellemet ne idéz-
zük a régi bútorokban, az elsárgult könyvekben, a felújított
vendégszoba vagy a konyha szegletében, ne keressük
István öcsit és az anyjuk tyúkját.
Hagyjuk érintetlenül a szellemet, ha szeretjük, ha igazán
bennünk lobog, ragyog, és ha azt szeretnénk, hogy mindig
súgjon nekünk valami szépet.
Értem már: kisfiú koromban nem éreztem magamat méltónak
ahhoz, hogy ott lépkedjek a házukban, ahol õ botladozott.
De mért maradt meg ez az érzés a magabiztos felnõttkorban
is, amikorra számûztem a gátlást és a dolgokat sikeresen
ésszerûsítettem a magam számára? Miért kell a felnõttnek
dajkálni a nimbuszokat, ha már túl van számtalan konkrét
pici gyermeke dajkálásán, és hús-vérbõl valónak tartja a
világot s annak emberét?
Így halok meg? Hogy nem lépek be Petõfi szülõi házába,
csupán azért, mert kicsi koromban a romantika titkai
elvarázsoltak?
Azt hiszem, igen.
Mert lényünket, személyiségünket döntõen meghatározza,
ami tudattalan gyerekkorunkban történik velünk. Ez persze
alapvetõ kontraszt, és soha nem fogjuk tudni eldönteni,
mennyire változtathatjuk meg magunkat késõbb. Eleve
kijelölt úton megyünk, amelyre csetlõ-botló léptekkel
kerültünk, anyánk-apánk jóvoltából? 
Aki felnézett a csillagokba, aki mindig oda nézett, az nem
veszi le a szemét, csupán azért, mert ott úgysincs semmi.
Aki hisz a költõ lánglelkének, azt nem lehet meggyõzni
arról, hogy ugyanezen költõ fegyelmezetlenül, felsõ
parancs ellenére ment a harctérre (és talán még be is rúgott
elõzõ éjszaka), tehát vessen magára. Aki szereti a szüleit,
annak hiába regélnek a generációs szakadékról, az a gyer-
mekében is az apja, az anyja vonását keresi – és õ, csakis õ
meg is találja.
Akinek Petõfi szent, annak hiába mesélnek a fetisizmus
hátrányáról és beszûkült szemléletérõl. Az individuum
kibontakoztatásáról is hiába. Annak ugyanis már elfoglalta
a lelkét a szentség: a szeretet, a tisztelet, a büszkeség, a
vagyunk és leszünk örömteli ujjongása.
Ezért tehát nem feltétlenül kell átlépni a küszöböt. Ne
vigyünk port és sarat a szellem szobáiba, én legalábbis nem
akarok.
Nekem így is látszik. Ott áll a homályban, õ is éppoly bátor-
talanul kisfiú, alig mer kikukucskálni, nem akarja, hogy
meglássam, el is fordul gyorsan, bebújik az anyja
szoknyájába, megdörzsöli a szemét, mintha sírna, és most
éppen vigaszra volna szüksége, egy anyai jó szóra, mielõtt
világgá megy meghalni.
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Bemelegítek (Közönytõl remeg a remek lét)

A meleg, amelyet kiadok, jót tesz másoknak.
Felmelegíti az utcán didergõket, az autó ablakán besandító
fáradt arcokat.
Tejet önt, forró, friss, habos-cukros tejet az üres poharakba,
amelyekbe nem jut 180 forintperliterért.
Sapkát tesz a fázós fejre, sálat is köt hozzá. – Miért tetszik
mosolyogni?
Kérés nélkül nyújt oda egy huszast, borra kell, már egy órá-
ja nagyon kellene, mint mikor az ember veséje felmondja a
szolgálatot, borra kell, de szégyenli kérni, talán hang sem
jön ki az ilyenkor hidegtõl és elvonási tünettõl száraz torkán
– a meleg kérés nélkül tudja a dolgát, egy deci bor már van.
Kolompoló szíveket hall meg az utcán, azt mondja mind,
hogy hé, uram, nem merem már mondani, de nem volna ma
is egy… amennyi van. Friss meleg tejet önt a pohárba, fehér
vacak rizlingszilváni formájában, átalakulások.
Már göthös remény sincs bennük, tûdõbajos kis nyomorék-
nyi sincs, nemhogy dagadt-duzzadt, faros, nagymellû, tara-
jos. Ezért olyan a képük, mintha fagyott füvet ennének estén-
ként vacsorára, s a rendõr tömné a szájukba, mondván, hogy
tessék kérem, elfogyasztani, egészséges, a köz érdekében!
Buummm, a fejére, hogy jobban, erõsebben tudja rágni.
Ilyenkor segít a meleg. A szív melege, ez a mindenen áthato-
ló pirospozsgás, széles csípõjû, forró ölû alföldi parasztlány.
Csorduljon le az ajkadról, melegítse fel az aszfaltot, a fagyott
lábbütyköket, a piszkos kezeket. Tömje be a lét tátongó lyu-
kait. (Mint te az övét.)
Egy mosoly, mosoly, mely, ha a szívedbõl jön, visszaszáll
hozzád, küldd el nyugodtan, szertelenül, boldogan, vissza-
jön, vissza, vissza.
Legyen muzsikaszó a szavad, ha hozzájuk intézed. Görön-
gyös az élet, legalább segítsd félrerúgni. Ordít a némaság, ha
néma vagy, ha részvéttelenül bámulsz bele, el a fejük fölött,
a levegõbe, mintha ott, a végtelenben rád, éppen rád várna
valami fontos…
Mondd azt, hogy helló, vagy jól van?, vagy tessék, ez az
Öné, parancsoljon. Örülök, hogy adhattam, már régen kere-
sem Önt ezzel.
Földig alázod magadat, ha megigazítod a rongyait, amelyek
lecsúsztak, s nem is veszi észre; mert megszokta, mert ré-
szeg, mert meghalt, megfagyott. Földig alázod magadat ez-
zel?
Ha igen, csapj a gyászlovaid nyakába, siess, temetnek téged
is nemsoká – temeted majd magadat, nem bírja az ember so-
káig a maga szégyenét.

Mint a kalász, a levágott búza fekszenek szerencsétlenek a
pincébõl feljövõ szellõzõk felett. Alattuk a papíripar, felet-
tük a papíripar és a mûanyag-. A kettõ között fagyott kis
szendvicsemberek, évrõl évre a birtokba vett és monopoli-
zált szellõzõ fölött. (Hol a Versenyhivatal?)
Levegõt veszek. Ma reggel is bemelegítek. Hoztam egy kis-
párnát. Kinek? Nehéz kérdés. Az aratómunkások rengeteg
kalászt hagytak itt elfeküdni – persze, a nagy kaszás ritkít
rendre.
Kinyílik a templomok mennyezetére festett ég, egy õsz
bácsi néz le gondterhelten. Mutogat valamit, de a kalászok
nem értenek belõle semmit. Az öreg mond is valamit, de a
nyelve érthetetlen, legalábbis ezek itt nem tanulták. A bácsi
becsukja a kupola-képet, az eget.
Itt lent semmi sem emlékeztet arra a boldogságra, amit az
anyaméhben mindenki egyformán tanul és követ. Miért nem
maradtak ott még egy kicsit, egy-két évszázadot vagy töb-
bet, az egyenlõség birodalmában: Milyen kár, hogy nincs
visszaút az anyaméhbe és a halálból?!
Nincs több huszasom. Valakin kitör hamarosan az elvonás,
ismerem az érzést. Pedig még csak reggel kilenc van. Ébred
a maradék szellõzõnyílás. Ebédnél váltani kell.
Megteszek száz métert az ország pénzügyi központja, a gyö-
nyörû és okos Magyar Nemzeti Bank környékén, a világha-
talom-ura-USA követsége mentén, a Szabadság nevû téren,
nincs ez száz méter, egy helyben járok, és végigvonul elõt-
tem az anakronizmus: oson, húzza-vonja magát a vasba vert
magánlét.
A fejüket nem emelik fel.
A szemüket nem látod.
A hangjukat nem hallod, õk se.
A léptüket nem méred, nincs is mit, hova.
Az életükkel nem zuhansz, nem vagy… nem vagy… 
A békéjük halott.
A harcuk arctalan.
A bánatuk: mint éppen levágott nyakú kacsa. Csirke.
A jövõjük igen szelíd, halkszavú, bizony.
Lelõtt nyulak, rohannak tovább a hajtók gyûrûjébe.
Vízözön után az iszap.
Kivágott nyárfák, akácfák, tuskók a sztáda mellett.
És te minden nap bemelegítesz, meghívod a szívedet, hogy
ugyan lendüljön már be egy kicsit, az a rohadt, tunya, unott,
kiherélt, beltenyészet-szív, ma is lesz ma, holnap is lesz ma.
Mama.
Miért van ez? Ne legyen, hogy csak egy huszas a lét.
Miért nem mondta senki, hogy ez mindig így lesz?



A záróra ára

Milyen szörnyûek voltak a reggelek, mikor már hajnal
háromkor kiment belõle a sok éjszakai (sokéjszakai) sör-
unicum és a tripla altató keveréke, és szikkadt aggyal,
reszketõ kézzel nyúlt le az ágya alá, hogy vagy egy-két
altatót, vagy egy rohadt kortyot (feltétlenül lókortyot)
összekaparjon valahogy. Össze kellett, mert hajnal három-
kor még nincs nyitva semmi rendes hely, reggel hatig pedig
úgyse bírja ki, nem, az lehetetlen.
Leesett a keze az ágy mellé, semmit sem talált az ágy alatt.
Már két hete tart ez az egész kínai nagy menetelés, most
már annyira elmerült, hogy a lefekvéshez képtelen hajnali
tartalékról gondoskodni. Illetve talán még képes is, talán-
talán, de ezt a tartalékot is megissza, gyógyszerként lenyeli
rögtön a lefekvéskor, a mély zuhanás reményében, persze,
így nem marad semmi a háromórai ébredéshez.
De most már tényleg: most már a tartalékot haza se hozza,
már azt is megissza-megeszi útközben, ahogyan a zárás után
két órával tényleg és végképpen kidobják a presszóból, és a
kocsiban az a tízperces út ijesztõen magányos és elesett, akkor
szokta bevágni a tartalékot, hogy a meredek emelkedõn
nehogy lecsússzon a lába a gázról, õ pedig a lábáról.
Az ágy mellett korgott a keze, lógott erõtlenül. Csak a
gyomra meg ne induljon, csak mindent lassan, szépen felál-
lunk, mert jól tudjuk, határozottan és biztosan, hogy a
könyvespolcon, a lexikonok mögött van egy félliteres
infúziós oldat a keresztapu kisüstijébõl, mert az olyan
büdös, hogy nem meri meginni, amikor a reggel hatórai
bevetésre indul.
Egyszer majd nagy baj lesz. Mikor nem lesz ott az üveg,
hajnal háromkor. Mikor oda se tud menni, pedig ott van.
Mikor nem tud felkelni, mert krákogva-hörögve se jut el a
WC-ig, hogy ott megszabaduljon a kátrányos gyomrától,
mert elvágódik úgyis, összeesik, és akkor a gyerekek hal-
lani fogják, hogy… hogy apa nem tud aludni.
Milyen szörnyû is volt az ilyen reggel.
Most minden más. Most már 4 hónapja nem is látta a
gyerekeit, csak a fotókon, ha lát egyáltalán a vizenyõs
szemén keresztül. Három és fél éve elköltözött mindenki.
Szabad köhögni, röfögve okádni, röhögve sírni. Szabad,
elérte a szabadság abszolút fokát.
Ködösen eszébe jutott Dale Carnegie Sikerkalauzából valami
afféle, hogy „Akik nem tudják, hogyan gyõzzék le az
idegeskedést, fiatalon halnak meg.” Ettõl nagyon megnyu-
godott, kielégült attól, hogy egy összefüggõ mondat, egy
egész idézet is képes volt az eszébe jutni a régi szép kimagasló
korokból, mikor még az elsõgenerációs vidéki értelmiségiek
vezérfigurájának számított az õket lesajnáló fõ városban.

El is tûnt a fejébõl a gondolat, mint ahogy az élõk eltûnnek
az emlékezetünkbõl, ha meghalnak. Nem is voltak. Hát
nem jobb így eltûnni, halál nélkül, még élõn?! Mint õ most,
3-4 éve egyfolytában. Hát ez sokkal jobb! Egyénibb, nem
olyan halottas és másvilági.
Most minden más más tekintetben is. Keresztapu kisüstije
éppen csak leért a gyomrába, még el se kezdte a szokásos
elsõsegélynyújtást, és máris karnyújtásnyira távozott tõle,
egyenesen a szék karfáján lógó, most éppen nem szép
idõket élõ zakója nyakába, s ott csendesen meg is állt,
letáborozott, most már nem volt 52 fokos, ereje lent és
repülés közben mérséklõdött. Lehúzott még egy, most
dupla lókortyot, azanyád, nem csapsz be, te szemét! kiáltás-
sal hang nélkül befelé, és összeszorította a száját makacsul,
eltorzult dühhel az arcán: Innen ki nem mész!
Mivel most már tényleg minden más volt, a gyerekek nem
hallották az apu gyengeségeinek jeleit, a gyerekek egyál-
talán nem hallottak apuról, nyugodtan megpróbálhatott
felállni és nem zavarban lenni az elzuhanástól, az ajtónak
csapódástól.
És mert zavarta kissé a zakó nyakában lógó látvány, fel is
állt. Állt révetegen, megpróbált elindulni, de ekkora és ilyen
váratlan teljesítményre nem volt felkészülve a vérnyomása
vagy a vérkeringése – õ maga se talán? 
Elvágódott.
Négykézláb se könnyû kimenni, a vér hiánya itt is
hátrányos helyzeteket teremt. De négykézláb menni sokkal
biztonságosabb, nem lehet annyira összetörni, hogy a kocs-
máig valahogy, ha kell, a falak mentén biztonságban, de a
korcsmáig valahogy el ne jusson, lehetõleg hat elõtt öt perc-
cel, a nyitás elõtt, nehogy lássa a betóduló nép, hogy a kis
professzornak úgy remeg a keze, hogy képtelen megfogni a
poharat, képtelen a szájához felemelni, le kell hajolni a
pohárka széléig, és úgy betermelni az elsõ kortyot vala-
hogy, mert az nem számít, ha Ági látja, Ági látta õt már
minden helyzetben, nem csak a pult mögül, hanem ilyen-
olyan testhelyzetekben is, amikor még helyzetben volt.
Ágit nem érdekli ez az egész, akkor, a helyzetek idején
mindig megkapta a pénzt, eltette, gyûjtött valami homályos
életre.
Most még nem tartunk a reggel hatos Áginál, viszont
közelebb kerültünk négy kezes lábas túránkkal a WC ajta-
jáig, betérünk szépen, ahogy a csillag megy az égen, vala-
hogy ráesünk a szélére a fejünkkel, de nem teljesen, nem
akarunk inni belõle – vajon lesz még olyan is? –, meg-
fogjuk két remegõ kezünkkel, és istentelen rángatózások
közepette, azonnal verítékben úszva.
Nem, ezt nem lehet túlélni. Ezt már évek óta soha nem lehet
túlélni, belehalt már az egész élete.
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Égi intés

Melocco Miklós keresztjét cipeltem 1996 nyarán, iszonyú
forró volt.
Nem a keresztje, hanem az aszfalt, a levegõ, a rám csorgó
izzadt lé.
Nem azt a keresztet cipeltem, amit õ cipel, azt nem adja; ha-
nem egy másikat, amit korábban bronzba öntött.
Cipeltem a hátamon, a 48 éves fáradt hátamon, a Keletibe,
hogy elvigyem Sopronba, egy kiállításra. „Vándorúton”
volt a címe, vándorúton az elvont szívemért, A Magyar
Mûvészetért. A Keletiben kiderült, amit mindenki tud, hogy
a vonat a Délibõl indul. Metróztam Krisztus urunkkal, élet-
nagyságban. Õ talán jobban élvezte.
Rövid kényszerpihenõ a Vérmezõn, és trapp-trapp a Délibe,
a hátam közben 68 évesre zsugorodott. Krisztus bronzban,
fán, életnagyságban ugyanannyit nyomott eleinte, mint én,
ekkor már többet. Nyomott, az szent igaz.
Megyek át a zebrán, amikor három kiskatona rám kiált rö-
högve: – Hé, haver, ne lopd a Krisztusunkat, az a miénk, a
krisztusát! Ne lopd Krisztust! – kacagták a tiltást rázkódó
hassal.
A járdára lépve odajöttek, megsimogatták az Úr vézna tes-
tét s az én tápláltabb izmomat, felajánlották, hogy legköze-
lebb szóljak, mert bár nem vallásosak, azért majd jól jön a
hivatkozás a végelszámolásnál, s egyébként is, marha jó
buli ez, hogy’ találtam ki, hihetetlen, milyen szellemes buli,
mióta csinálom már, meddig még? És agyonröhögték ma-
gukat, a járókelõk nagy tetszésére.
Krisztus kókadt a vállamon. Ha ezt Melocco látná?!
Ez volt a történelmi pillanat életemben, a fordulat, amire
már hét szûk esztendeje, 1989 óta vártam olyan nagyon két-
ségbeesve; mert nem jött, nem jött, és én már megfullad-
tam, meghülyültem, és csak unalmában vonszolt magában
az élet.
És ekkor, az aszfalton, fõtt aggyal és lángoló Krisztussal a
nyakamban, egyetlen perc alatt megvilágosodott minden.
Hogy bohóc vagyok.
Hogy nem csinálok semmit.
Hogy elárultam magamat, eladtam, de nem kellett senki-
nek.
Hogy látszat az életem, de még csak ki sem látszom belõle.
Fénylik a vakság.
Nincs egy értelmes hosszú sor, amit én írtam volna le a
jövõnek.
Nincs egy önálló gondolat, ami hozzám tapad.

Nincs egyetlen érvényes tett sem, amire a jövõ büszke lesz.
A gyermekeimen kívül semmit sem csináltam, belõlük is
szûkmarkúan keveset. Csak õk vannak.
Nulla nihil.
Csúcsmelegben cipelem Melocco Miklós keresztjét a hû-
ség városába, hûséges szolgája a semmittevésnek. Mintha
számítana, hogy kiállítom-e. Mintha valaki is észrevenné,
hiányolná, hogy miért nincs ott! S közben leszakad a há-
tam, bakák röhögnek rajtam, mások, akik felismernek, fá-
tyolos szemmel néznek rám: – De ennyire, Gubcsi úr?! De
ennyire!?
Ennyire bizony.
Mert Melocco Miklós megcsinálta. Ezt is, azt is, amazt is.
Ott van már Sopronban napok óta Kõ Pál több szobra, Fin-
ta, Makovecz épületeinek rajza, Korniss Péter fotói, Somo-
gyi József Pietája, Péreli Zsuzsa gobelinje, ott van minden
a mi nagy vándorlásunkon az 1100 éves honfoglalás tiszte-
letére, ott van minden, mert megcsinálták.
Mert megalkották, éjt nappallá téve faragták, írták, fotózták
úttalan utakon, festették a soha nem létezõt.
És én itt, a kéretlen bohócok fõ mázoltja, mintha egész sor-
somat cipelném, eltévedve a fõpályaudvarok között, önjá-
róként bolyongva a pénztárak, információs pultok, József
Attila és Latinovits Zoltán sínjei között, nyakamban egy
részvéttelen Krisztussal – én, a fõ bohóc azt hiszem hét
szûk esztendõ óta, hogy csinálok, hogy teszek valamit.
Mit, kicsi haver, mit?!
Az a Krisztus szállítócég segédmunkásának a nyakába va-
ló! Ott érzi jól, otthon magát, nem a te bukdácsolásoddal,
ráadásul – tényleg – még õ, a bronzba beleverten is nekipi-
rult, amikor a bakák kiröhögtek bennünket.
Falfehéren vittem a Délibe az öreget. Méltóságteljesen fény-
lett rajtam a fémes barnás szín, az ódon.
Hát menjünk! Elviszlek, öreg, megmutatjuk, de aztán vége!
Jó. 1100 év mégiscsak annyi.
Ráteszünk még egyet-kettõt, mire kimászunk ebbõl a totál-
kárból.
Kifaragjuk az eszünket, a porba hullott önérzetünket, hozzá
a ceruzát is, és odatesszük magunk mellé, magunk elé. Hát-
ha megmozdulnak.
Elfelejtjük, hogy évek óta nem írtunk semmit. Hátha össze-
gyûlt minden.
Elfelejtjük, hogy port ettünk és bort ittunk, hogy a horizont
véget ért a pupillánkban, amely egyébként ki se nyílt már.
Elfelejtjük, hogy könnybõl ettük a levest, hogy száraz ke-
nyeret majszoltunk a híg serhez. Egyszer még írunk.
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Vasmarka fél deka

Nem gyõzöm számolni a fiaimat. Ez itt a buzogányos
Botond, már tíznapos, mint a jó primõr. 
Kiszámoltam az ökle térfogatát, megszoroztam a halmazál-
lapot ismérvével, s kijött fél deka. Ezzel veri rá az érckaput
Bizáncra – ha nem is az egész Birodalomra, de legalább
Konstantinápolyra.
Nézem Botond fiamat, õ is néz engem. Én az elfogó-
dottságtól nem látom õt, õ nem is akar engem, elég neki a
látvány sejtése maga.
Levente, Elõd, Botond, s ki tudja, ki jön még a törzsi sor-
ban.
A Ki kicsodá?-ban az életrajz után van egy záró kérdés, mi
a hobbink. Bélyeg, tengeri vitorlázás, 19. századi fest-
mények gyûjtése, s az enyém: gyereknevelés. Mindent
megfontoltam, mindent meggondoltam, lehet-e nagysze-
rûbb gyõzelem az életben az elmúlás fölött, mint útjára
indítani a magzatot, s mikor világra jött, felnevelni az
embert? Van-e gyorsabb fejlõdéstörténet az emberiség
egész ténykedésében, mint gyerekeink nevelése? Holnap
más, mint ma, s e miatt a holnap más, mint a ma. Negyedév
alatt megduplázza, azaz száz százalékkal megnöveli egész
lényét, az értelme pedig mérhetetlen gyorsasággal tágul,
míg végül akkora lesz, mint az egész világ – ami nem fér
bele, az már nem is a világ, az már valaki más valami más
világa.
Kacagnom kell minden pillanatban, megdõl a komolyság
másodpercenként. Van-e az esendõségnek kétségbeejtõbb
példája, mint a 10 napos gyerekünk hadonászása a kezével,
körben forgó szemei, a teljesen értelmetlen gõgicsélés – mi
van, fiam!?! Nincs ilyen példa más. De. És. Figyelem. Õ is
ember. Készen áll mindenre, s meg is teszi, már most eldön-
tött szinte minden, hogy mit, miért, meddig. Nem kalimpál
a kezével, hanem beméri az irányvételt. A szeme nem ugrál
össze-vissza, hanem a távlat és pillanatnyi közelség
arányait vizsgálja. S hogy a lába meg se áll? Nem is fog!
Teljes öklével átfogja a mutatóujjam körömágyát. S nem-
soká' a fél tenyerével beborítja mindkét vállamat.
Gõgicsél érthetetlenül, pedig valójában mindent világosan
mond: köszönöm, apa, hogy itt lehetek köztetek. Az édes-
anyjára nézek lopva, vajon hallotta, hogy ez (csak?) nekem
szólt. Vagy õk is beszélgetnek titokban, mikor nem vagyok
otthon?
Rúg tizenkettõt a levegõbe fél másodperc alatt, s én lassan
a fenekemre csúsztatom mindkét tenyeremet: jaj, csak én
ne kapjak majd belõle.
Túlkoros bátyja, a másfél évvel idõsebb Elõd lopva és nyíl-

tan, titokban és vállaltan kacérkodva naponta százszor
odamegy az öccséhez, és megpuszilja a fejét. Soha senkit
nem puszilt még meg, nem is tudja, hogyan kell, a cup-
panás, a csücsörítés elmarad, csak az ajka simítja végig az
öcskös fejét – az nagy szemekkel néz rá ilyenkor –, ott tart-
ja egy ideig, majd felnéz ránk, s elégedetten sóhajt egyet.
Közben elvigyorodik.
Látogatóba jön a tényleg túlkoros nagyfiam, Levente,
elmúlt harminc, összeröhögik magukat Elõddel, majd félre-
húzódik közös pontokat találni Botonddal. Egy közös pont
persze van mindhármuknál, de most inkább valami lelki
kerestetik: na, töki, ki kire hasonlít?
Aggastyáni mozdulattal söpröm be magamba a maradék
kéjeket. Ez ilyen.
Elsõszülött gyermekem lány, Anikó, már régen felnõtt.
Akárhány gyerekem volt, van, lesz, mindnek Anikó az
édesanyja. Az Anikók. Érdekes, õket látom a tõlük született
gyerekeimben, nem magamat. Magamat talán majd csak
észreveszem egyszer. A szemeikben, ez az egyetlen kivétel,
a tekintetükben ma is magamat látom. Ezért nézem õket
annyira, ez a jelbeszédünk, elmélyülõben.
Ha hozzáveszem, hogy ugyanezzel a csendes bölcsességgel
nevelem elhunyt öcsém két gyerekét, Annát és Pétert, s
hogy várom a következõ kicsit – szerencsére nem kell nagy
piaci alkut folytatnom feleségemmel –, néha felteszem a
kérdést: honnan van mindez?
Mi viszi a karriert a gyerekszületés felé? Amikor a vágyad
nem pénz, nem hatalom, nem kapcsolati tõke és még kevés-
bé a karvalytõke, amikor a csúcsot a fogantatásban szá-
molod?
A választ a gyerekeid szemében találod. Téged ünneplõ
ujjongó tapsviharokat vált ki a kacajuk, ami ott bugy-
borékol körülötted minden percben, le se kell hajolnod érte,
feljön hozzád a kosárból, a kiságyból, a szék alól, a
ruhásszekrény fiókjából. Kitüntetéseket s virágcsokrokat se
gyûjtesz, ha hozzád ér – az arcodhoz – egy bársonypuha
pici ujj, s fõleg, ha kettõ, három.
És még nyugodt is vagy, nem csupán boldog. Tudod, hogy
éppen most hajtod végre a legmerészebb és legmesszebb
vivõ karriert: kinek lesz olyan örökké hûséges, mindig mel-
lette álló, egy jelre és vérre cselekvõ magánhadserege, mint
Neked?
Kifizetõdõbb, értékesebb, biztosabb, haszonelvûbb befek-
tetésed lehet-e valaha is, mint a gyereked? Apám?!? Ha hal-
lod?
Elsõ fiamat Lajosnak neveztük el, mint ük-, nagy-, édes-
apámat, s õk engem. Késõbb Leventére váltott. Így,
Elõddel, Botonddal együtt, az élükön – elég jó.
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ELSÕ KÖNYV

VALAKI DOBOG A SZÍVEMEN
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Uram

Uram, ki adtál aromát a boromba, erõt a kenyérbe
Látomást, hogy élek majd, mint a tölgy, méltóságban
Esélyt, hogy felszállok, ha vágyom, a Göncölszekérre
És most még száz évig úszhassak az örökifjú folyóban

Aranyat fonsz fejemre, vállamra szivárványt terítesz
Ki nem sajnálod tõlem a bûnt sem, habzsolni hagytál
Ha majd kongatod az idõt, és nappal sötétben felejtesz
S nem enyhíted szomjam: ne hagyj bókolni a halálnál

(Idézet a 37. oldalról)
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Gubcsi Attila: Szívügyek
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BELSÕ FÉNY

Omlanak a könnyek, a párnára, a mellkasomra, az egész világba, fel a fel-
hõkbe és minden tengerekre.
Én háttal állok nekik, mert tudom, hogy így könnyebb látni könnyed.

Nem, soha... 
S évek múltán felkaptam az utolsó fényt, melyen az õ elhagyott könnye
tört meg. 

(Idézet a 27. oldalról)

Gubcsi Attila: Egy furcsa lány



A hûség bére

Miért nincs esélye a hûségnek? 
Az asszonyi hûségnek.
A lányok szûzies hûségének, a párnáknak megvallottnak, a
sokszor megfogadottnak – a sokszor megtagadottnak és
elátkozottnak?
Miért csalnak a férfiak?
Miért nincs becsülete a tisztának a piszkossal szemben?
Miért kell gaznak lenni, ha tálcán kínálják feléd a jót és az
igazat?
Miért fordulsz el a szem tükrétõl, a könny szivárványától, a
csak neked illatos testtõl – hogy büdös barom légy?
Miért nem érdekel, amid van, amire mindig vágytál: a szent
békéd? Röhögsz!? Miért röhögsz most? El fogod veszíteni,
és akkor mehetsz az árokpartra és az utcasarokra, guberált
pénzedért lötty-testet guberálni.
Miért?
Mert te nem tudsz hûséges lenni?
Mert te örök harcban állsz?
Mert te mindig kivagy és mindig ki-vagyok-én vagy?
Mert a hatalomvágyadnak nem lehet a tárgya a statikus, a
mindig állandó, a mindig megbízható: a hûség?
Mert végsõ vesztésre születtél? Mert te leszel az, aki
elbukik, de addig mindig menni kell?
Mert te vagy a felforgató, aki nélkül áll – de legalábbis
meg-megáll – a világ?
Ki tudja.

Úgyis megbuksz. 
Elveszíted a felajánlkozó hûséget. A tiszta kéket a szemek-
ben. A kacagó hangot, a buborékot a csengõ szóban, az é-
rintést a válladon és a tarkódon ebéd közben és a nagykö-
vet fogadásán (titokban, hogy mindenki lássa).
Elveszíted a bizalmat, s persze a másik általános egyenérté-
kest: a pénzt. Mindig elveszíted, csak nem tudod, mert nem
akarod.
Elveszíted az örömöd folyamatosságát. Lesz persze máskor
is, megszakítva – ha megszakítod magadat. Megszakadsz,
természetesen. Annak bizonyításában, hogy neked van iga-
zad, a szavannák királyának, a hímoroszlánnak, hogy el
tudsz fogyasztani annyi Gazella-Gizellát, amennyit akarsz.
A végén egy orosz lány akad a torkodon (horgodon), a kór-
házi ápolás fájdalmasabb, mint a kifosztásod volt + két po-
fon két ukrántól. Plus Quam Perfect. Véged van, régmúlt-
ban.

Kezemben az alkony

Sorakoznak a hozzám nõtt nõk árnyai
Mint az égbe törõ jegenye
Lifthófokban napsugár? – múltam rossz lányai
S mégis! – mindnek égett a szeme

Nyár este, ha gondom ûzöm a szoba mélyén
Síma kezek nyúlnak utánam
Barna szem, arany haj és a visszalépõ remény
Hogy megérintené a vágyam

Csoszogok az alkonnyal kéz a kézben szépen
Vándor kutyák hívnak csaholva
Nõket látok fenn, szállnak hozzám a kék égen

Lám, mindnek sebzett szíve volna?
Cédák voltak, testet loptak, éhszomjat oltottak
Rám hagytátok vérzõ nyomtokat?

Kell

Nézz rám, ha mersz, jövõ
Adj, adni égzengés
Hagy legyek még hívõ
Hogy az élet mesés

Biztatásod, ha zengne
Megállnék egy szóra
Szózatod ír lenne
Gyógyulnék a jóra

Himnikus nagy fennség
Feleség, feleség
Hetedhét szerelem
Virágos hegyeken

Kell már a végtelen
Jóságos értelem
Asszony fényben, vakon
Felgyúló izgalom 

Zsoltárom

Rejts lobogó öledbe
Dobogó szív hevítsen
Vonj rózsaszín kebledre
Mélyedben szenderíts el

Dúdold szerelmes dalod
Zsoltárként szóljon nevem
Bennem dúljon mámorod
Ki-be járjak testeden
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Kinyílik-e a néma, vak kagyló?

Ugye, barátom, nem láttál még világhírû hegedûmûvészt, aki
koszos körömmel babrál a Stradivárin, mert épp az
elõbb fejezte be a cukorrépa szedését? S fõleg nem láttál 
olyant, aki az észbontóan sebes futamok között az egyik keze
körmével piszkálja a másikból a koszt. Láttál?
Ugye, barátom, nem láttál még lánglelkû költõt, ki – mikor
szavaival forradalomra szólíthatna egy egész nemzetet –
sört vedel a Pilvaxban, mert két napja egyfolytában ott felej-
tette magát az asztal alatt? Láttál?
Ugye, barátom, nem láttál még kagylóhalászt, aki életét koc-
káztatva 30 méter mélyrõl felhozza a kagylót, hogy – a vi-
lág talán legszebb gyöngyével együtt – mohón szájába szip-
pantsa azt: máma még nem öttem sömmit! boldog felki-
áltással? Nem is látsz ilyeneket.
S így szerelmest sem, aki a gyönyör helyén a rációt akarná
használni, szárnya helyén vasbetongerendát. A szerelem
ész nélküli, földöntúli állapot, repülés zuhanással, egy-
szerre a szédítõ magasban és az õrjítõ mélyben. A hegedû
soha nem szólalhat szebben, mint most – de loptad az este,
vissza kell adnod, s mehetsz a kocsmába muzsikálni, ahun-
nan gyütté. Versed nem a tiéd, megírhattad volna te is, de
csak gügye-dadogtál róla valaki másnak, aki megírta és fel-
lobbantotta vele a haza lángját. A gyöngyhalász a
boldogságtól fel sem meri nyitni a varázslatot zümmögõ
kagylót, mert bár érzi szíve heves dobbanásából, hogy ez
lesz a legszebb, amit a világ látott – de õ rabszolga, semmi
sem az övé, a hajcsár már messzirõl üvölt a hajóról.
A szerelem zavar, fájdalom, kétségbeesés – ha már egyszer,
legalább egyszer átestél rajta, akkor tudod. Ha még nem,
sebaj: elpusztulsz te is, el, bele.
Idegbaj, az agysejtek és a szívbillentyûk kusza össze-vissza-
sága, õrült tánc. Ha megtelik vele a szíved, biztos lehetsz
benne, hogy kiürül az elméd, ennek helyén kiszáradt ûr tá-
tong. Mint majd a szíved helyén is… ha elkezd visszalo-
pódzni onnan saját státuszába az amott megcsalatott érte-
lem, a kóbor-ló-kivert-kutya-keverék.
Ilyen a szerelem, ha arra vársz, ha az a vágyad, hogy fel-
gyújtsd másban, és az mindig égjen. – Égõ-kormos tested
fogja bevilágítani a szégyenteljes éjszakát.
De mennyire más a szerelem, ha csak a téged átható szen-
vedély érdekel; ha az tesz boldoggá, hogy te szeretsz, s nem
a fogadtatást vizslatod önzõn. Mikor mindegy, hány húr
van a hegedûdön, mert nélkülük is hallod a zenét. Mikor a
sörpult alá bukva írod legszebb himnikus soraidat. Mikor
akár soha többé nem bukkansz fel az óceánból, csakhogy
örökké, az örök hullámsírban is magadhoz ölelhesd a világ
egyetlen gyönyörû könnytengervíz gyöngyszemét – inkább,

mintsem mocskos zsarnokod kezébe add. Mennyire más az a
szerelem, amelynek az a vágya, hogy mit adhat. Amikor
értelmezhetetlen szó az egyensúly, a viszonosság, a
büszkeség és a rátartiság, a kiszámíthatóság és a kiszámított
kockázat, amikor csak egy dolog éltet: benned él a másik.
Õ te lettél.
Nincs bûn, csak bûnhõdés. Senki sem veheti el tõled a re-
ményt és a tényt, e furcsa párt: csak a tiéd a szerelmed, ma-
gad vagy az.
S ezért el is buksz. Ilyen szerelem nincs, mert nem lehetsz
önmagad, te csak másokhoz képest létezel. Szerelmed, 
amely a mélyedben rejlik s viszonzatlan, értéktelen is: nem
mások csaptak most be, hanem te, önmagadat. Önáltatás
voltál, mert nem viszonozták érzéseidet. Sose szeress, ha
nem szeretnek! – mondjuk most fennhangon a fentiekkel
teljesen ellentétes tételt.
Tudod-e, hogy a szerelem sziklákon terem; fel tudsz-e men-
ni érte az éles köveken? S virágát leszakítod, nem félsz-e,
hogy útban lefelé a mélybe zuhansz? – a halott virággal? S
ha mégis leérsz, mit szorongatsz a kezedben? Virágod to-
vább él majd? A végtelen idõkig neked bontja szirmati?
Lesz még virág a gyarló földön, vagy csak fenn, a magas
sziklákon, az elérhetetlenség birodalmában ragyogott min-
den olyan fényesen? Halódót tartasz a kezedben, a fenséges
havasok gyopárát – amely ritka ugyan, de szõrös… és gyom?
Láz ver ki, hideglelés és forró veríték, ha majd elér a csa-
lódás. Tûz akartál lenni, örök lobogás, s csak a láz maradt
meg a forróságból. Szétnézel, pislantasz még kettõt a ha-
mis-hideg világra, a csaló kedvest bámulja halszemekkel a
megcsalatott – s kialszol egyhamar, ne félj, tûz nélkül nincs
láng, fény nélkül vak a remény.
Felébredsz ugyan, ragyog a nap, de neked sötét lett minden.
Teneked néma marad, nem köszön a reggel.
Tükörsima sziklafalon másznál egyre fentebb, itt lenn, a
szurdokban ismét nyálkás, hideg és sötét a lét; visszacsú-
szol, mert innen nincs út sehová. Kiugrottál a gépbõl, de
ernyõt nem kértél, a repülés szabadsága 5000 méterrel len-
tebb örök békét nyújt földet éréskor.
… És… barátom! Így szép! Mert kiszámíthatatlan, mert so-
ha meg nem ismételhetõ, mert te vagy a sziklafal, s te vagy
a repülõgép, te vagy a napsütés –  ha nem vagy az, képzeld
annak magad, legalább arra a rövid idõre, míg láng lehetsz
a tûz tetején, míg a te fényed után rohan minden remény
egy csókért. Ne félj, hogy leesel, elsorvadsz, megsemmi-
sülsz – úgyis ez a sors. Legyen legalább az ajkadon egy,
egyetlenegy igaz forró csók, kezedben feszes nõi mell,
ágyékodon az odaillõ vágy. 
Ne gondolkodj, mit kezdj a kagylóval az óceán mélyérõl: a
te igazgyöngyöd van benne, csak a tiéd.
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Az élet túlsó oldala is él

Mindennek megvan a maga tagadása, de az életnek nincs:
az élet túlsó oldala nem lehet halál, egyszerûen azért nem,
mert akkor egyszer mégis meghalna minden, mikor minden
élet meghal. Akkor pedig mi szülné újra az életet? Vége? A
halál nem teremtheti az életet…      Nem?
Élet csak életbõl keletkezhet.
Az élet túlsó oldalán ismeretlen élet él. Nem tudjuk, hol van,
a kozmosz, a világegyetem mely pontján, de ott van, az biz-
tos. A mi életünk.
Az élet anyag, a halál anyagtalan, a kettõnek csak átmeneti-
leg, találkozásuk villanásában lehet köze egymáshoz. Az é-
let végtelen, soha nem hal meg, mert anyag mindig lesz. Ne
becsüljük le az elvileg élettelen anyag életalkotó erejét se.

Itt vagy ott vagyok ott?

Hópelyhet rázok szememrõl
Rideg az elmúlt  világ
Álmot látok szerelmemrõl
És az utódom megáld

Ez az élet és a halál
Szívvéred gyermekedben
Jókedv, akasztófa lábnál
Sors, remény kenyeredben

Nézem az élet-túl partot
S itt ezt a rossz zegzugot
Élet van ott is, teszt-halott

Teszek egy mozdulatot…
…Könnyel áztatom a habot…
Styx! Csorgasd a csolnakot

Valaki engem is köszönt

Arcod fordítsd a végtelen reménynek
Napfény áldja éltedet virágporral
Jövõd így biztos gyümölcsöt érlel meg
Az éter halk szava neked írt dallam  

Jelen szeme ragyog a múltad láttán
Az élet túlsó oldalát ne keresd
Fõnix madárként szállsz, majdnem-holt bálvány
Hasadó hajnalok ébresztik lelked 

Az élet túlsó oldalán mi vagyunk, talán önmagunk tagadása
és ellentéte; talán az az elszállt, és az ûrben mindig tovaszál-
ló, ott mindig élõ hangunk, amelyet egy örömkiáltás vagy
egy fájdalmas sóhaj engedett el végtelen útjára; talán az a
fény, amelyet a szemünk bocsátott ki kíváncsian; talán a
szívverésünk hangja, amely akkor is ott dübörög még, ha
emez itt, ez a kis véres-vörös bütyök, már elhallgatott; a
hõnk, amelyet hû társunkkal együtt bocsátottunk ki felfoko-
zott, új életet is teremtõ pillanatainkban. S a repülõ remény
is.
Mindez mindig él, az élet túlsó oldalán, a kozmikus valóság
végtelen és várakozó – ránk váró – csendjében. Velünk
szüntelen összhangban. A mi végtelen jelünk az örökkéva-
lóságban.
Az én hitem az, hogy végtelenek vagyunk.

Az én kis szívem…

A szívem kitárta ajtaját
A magány sötét s kegyetlen volt 
Halálvágtában a folyón át
Visszajött, a Styx lelke volt holt

Él a szerelem, szeretet-láz ráz
Égõ hitemen nem fog halál
Életemre hû szempár vigyáz
Ágyamnál dobogó szívem áll

Valaki dobog a szívemen
Valaki, most már csak egyetlen
Ezer helyén egy piheg értem

Kezében tartja hûlt szívemet
Keze ad ezután meleget
Fény ereszkedik a sötéten

A szívem…

A szívem belém szúr
Ledöfnél, rút nagyúr?
Szívtelen hogy’ adjak
Kegyelmet másoknak

A szívembõl jövet
Ragyog a kikelet
Szívhangú ének ez:
Szívtiprón ne vétkezz
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Ugye nem, ugye soha

Csak megízlelem a könnyedet, s megérzem, hogy a szíved
kihagy. Egy csepp sós ízébõl tudom, hogy most nehezen
ver. S szemed e nemes verítéke megsúgja azt is, ha majd
szívtelen leszel. 
Én vagyok a könnyrendek bús lovagja.
Látom e gyönyörû cseppben a tengert, a könnygyöngyben
egész életedet. Elviszel hullámain az örök fagyba és a
napfény forró birodalmába. A nevetés könnyei jelzik, ha új-
ra ott sündöröghetek majd a szívedben. S a keserû könnyek
múltával újra felfénylõ szemed sugallja, hogy lányszir-
maid tártan várnak. 
Betakarlak. Késõbb, a testremegés után ájultan kihuny-
nak fényeid, a szemed helyén csecsemõ tekintget, keresi,
hol van, hol volt. Mi volt ez? 
Hála küld könnyet felém. Csendes, forró, észrevehetetlen,
csak kettõnk között létezõ könnyeket. Meddig tart majd?
– Ugye nem hagysz el, soha? Ugye soha!? Nem emlék-
szem, melyikünk mondta mindig, nem is érdekes.
Soha nem tudtam, hogy a váratlanul felszökõ gyönyör ilyen
dús, boldog könnyzáport fakaszt. Megrendülten nézlek.
Egyszer, majd, majd majdan mégis, … nagyon nehéz lesz
akkor.
– Ugye nem, ugye soha?
Nem tudok mit mondani, nem hazudhatok a jövõrõl most,
amikor a jelen mindennél szebb, mint amirõl valaha is
tudtam. Nincs nagyobb fogda ennél a gyémántból vert könny-
bilincsnél. Nem fog engedni.
Mossa az arcomat, tisztára, belefolyik a szemembe, most
az enyémbõl is jön a nedves válasz, persze satnya és si-
ralmas, de válasz: nem, persze hogy nem, soha.
Soha ne mondd azt, hogy soha, súgja valami bölcselet,
nem is mondom soha, hogy soha, csak most, most az egy-
szer.
És mindenkor, amikor elöntenek a szexuális felszabadu-
lásod tengeráradatai. Állok, mint vihar- és tengervert szik-
la, és folyik rólam vissza a tengerkönny, a tengernyi apró
gyöngy. 
Visszahullnak, újra engem keresnek, felmásznak rám,
már tele a sziklaszám, belém hatolnak s visszaáradnak a
mélybe, az ismeretlen lélekbe.
Kerestelek életünkben mindhiába, s most végre meg-

ismerlek eddig eltitkolt könnyeidben, amelyek átszivá-
rogtak belém, itt maradnak mindig rejtett zugaimban.
Összekeveredtek a fényeink.
A szíved hallgatag, soha nem szól a szád, a szemed kizár
– csak a könnyed könnyed, árulkodik mindig. Egyszer
meggypirosan ver, máskor verítékes s aztán selymes, vé-
gül elém lebegteti a lelked, a testedet tárja fel, forró óhajt
hoz. 
Mindig színes. Dallam dalol benne.
A szívhangodat a könnyed remegése adja át. Ezt látom, s
így megérzem amazt.
A szívedben van a könnyed forrása, oda folyik minden,
mit a szemed megszeret. Így zártál engem is szemeden,
könnyeiden keresztül a lüktetéseidbe, most már mindig
benned dobogok. 
„Szívedben vezéred bús könnyével” – jutnak eszembe ré-
gi soraim, s ha így van, halhatatlanná váltunk mindket-
ten: én versemmel a Te szívedben, s Te az én szózatom-
ban.
Könnyeket küldesz majd értem a kék égre, s én magá-
nyos, mennyei imákkal koldulok örök bebocsáttatá-
sodért. Addig bekötözött szemmel élünk, hogy csak egy-
mást lássuk, azt az utolsó földi búcsút, ameddig a soha el-
tart. 
Tedd a szíved a szívemre, érintsd a könnyed a könnyemhez,
most még itt vagyunk. Kacag a tekinteted, 
Te vagy a szûz tûz az ágyamban, hangod hozzám bújik, a
Te szemed az én lelkem tükre már, szíved bennem száll,
testékem Téged feszít tágra. 
Igen, tudom, könny jön hamar, megint, vad, érzéki, a
hirtelenül felzokogó, a szívhasító, az angyal eszmélõ
ébredése a földi bujaságból, a jaj!, hogy újra vissza kell
mennie a hideg öröklétbe a forró testi valóságból.
Ugye, soha, ugye, soha nem hagysz el, nem, ugye soha?
– zokogja karod a nyakamban.
Omlanak a könnyek, a párnára, a mellkasomra, az egész
világba, fel a felhõkbe és minden tengerekre.
Én háttal állok nekik, mert tudom, hogy így könnyebb látni
könnyed.

Nem, soha... 
S évek múltán felkaptam az utolsó fényt, melyen az õ el-
hagyott könnye tört meg. 
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Hová megy a horizont?

Vissza se nézett a vonat ablakából. Igaz, ki se mentem az
állomásra. Tudtam, hogy nem néz már vissza. Mivel tud-
ja, hogy ki se megyek. Így ferdén öleljük át egymást, mos-
tanában. Úgy egy éve. Akkor ment el elõször utoljára vég-
legesen. Meg sokszor, meg tegnap éjszaka. Akkor én is
elmentem...  
Elég volt. Õ most elkezdi a karrierjét, az enyém már
abbahagyta magát. Az ellentétek utálják egymást. Elment
a vonat. 
Azért tudom persze, hogy arccal a vonat vége felé ül.
Pislog visszafelé a kicsi rossz szemével, félénken, a ko-
szos ablakon át, hogy nem bukkanok-e fel a legutolsó pil-
lanatban, némán, gyorsan, ahogyan szoktam. Nem
bukkanok fel, dehogy bukkanok. Ott bújok az újságárus
bódéja mögött, és figyelem, hogy nem mer kinézni a
vonatból. 
Nem bírná elviselni a csalódást, hogy most vége, hogy
most mégse jöttem ki, most elõször egymaga utazik, a
vég állomásáig most már mindig egyedül, legalábbis
nélkülem. 
A vonat elment. Én maradtam. Ki van itt egyedül? A rik-
kancs odasandít, azt hiszi, nincs pénzem. Õ nem látja, hogy
a vonat végleg elzakatol, holnap este ugyan visszajön, de
én már nem leszek itt. Nem várok, nincs virágom, nincs
idõm, nincs szerelmem, nincs eszem, elment mind a bü-
dös vonattal. Elment a kis Karrier, megtanulta tõlem, ho-
gyan kell csinálni, szõkítette egy kicsit, savazta egy csep-
pet, hogy jobban ártson és marjon – mással csinál 
karriert. 
Gyereket, pénzt, status quot, házat, Adriát, mindazt, amit
közben elveszítettem a reményért, hogy megtarthatom õt,
a szegény, árva, tanulatlan, külvárosi nincstelen lányt. A
vonatra persze tõlem kért pénzt, igaz, akkurátusan még
tegnap este, nehogy ma szólnia kelljen akárcsak egy szót
is a tegnapi iszonyú veszekedés után: nem jön haza ma
este, ott szeretne aludni. A többiekkel. Hogy néz ki?...ez
a kis tahó...többiek?
Most már biztosan kinéz. Úgysem lát, mindig csak a per-
cet látta, azt nézi, sose látott a távlatokba. Már bizonyára
ki is hajol, nekem is elõ kellene bújnom, még csak száz
méterre a vonat, még a kanyarban megpillanthatnám egy

villanásra, csak egy utolsóra, úgy se lesz több – látom a
buksi fejét!, az az, ott? Én se látok már jól, ha könny van
a szememben, ...  hm. Õ lesz az, most visszakapta a kis
buksóját, mindjárt kinéz megint, tudom: ilyenkor
háromig kell számolni behúnyt szemmel, s mikor felné-
zel, a másik ott van elõtted. 
A szerelmed. Kettõ. Három. Ez most melyik szerelmem?
S lesz még, vagy az utolsó volt a harmadik? Egy, kettõ,
három, négy – csak most mertem felnézni. Elkéstem, há-
romnál visszahajolt – ha tudta egyáltalán, hogy én éppen
most számolok. Régen mindig tudta. Régen volt régen.
Most mi lesz?
Szûröm a tûnõ fényt, micsoda képzavar. Eltûnt, ennyi
csak. Fény? Ami elvakít? Tûnjön. Kiadom a parancsot,
hogy történjen hát meg, ami megtörtént. Nyugi. Parancs.
Kész.
A fejem elõl elhajtom az újságot, még egy másodperc, s
végleg eltûnik a vonat. Most fog kinézni, tudja, hogy
nincs több, nem lesz több, ezt neki is éreznie kell, akárki
várja is.
Vége, de legalább legyen még egy keserû, könnyteli pillan-
tás, ha nem is látjuk egymást, legalább egy villanás, egy
kézmozdulat: szép volt, hogy három évbe belezsúfoltuk
az egész életet, annyira bele, hogy nem is jött ki belõle
semmi. Csak izzó por. Azzá lettünk, izzó észbõl, szépbõl.
Bor, por. Kell hogy lássam az arcát, a kezét, a nevetését,
bármit, a kabátját, a kidobott papírdarabot, a csuklóját, a
levegõjét, valamit, amitõl búcsút vehetek, az 1241. végsõ
búcsút. Mindig ez volt a trükköm, az 1240.-nél is: igérem,
most már végképp ez a legutolsó. Ez volt az õ trükkje is.
S aztán a szõnyegen szétnyílt oly gyorsan. Mennyi lesz
még? Nem lesz már, nem néz ki, nincs kidobott légcsók,
papír, semmi... 
Kicsike, megfázol, tegnap is lázad volt, és olyan röhejes
vagy azzal az újsággal, mindketten tudjuk, hogy már nem
érdekel semmi hír, kicsikém, gyere haza, fordulj hátra,
látod, nem tudtam elmenni. Féltem, hogy most már nem
jössz ki búcsút inteni, így nem mertem elutazni. Gyere
drágám, ne nézd a vonatot, nincs a vég állomása. Haza-
megyünk.
Zavarban vagyok, képzelõdöm, hallucinálok, a vágy beszél?
Lassan megfordulok, az újság a biztonság kedvéért még félig
a fejemen, óvatosan kinézek mögüle, a hangom felé.
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Egyetlen pillanat – derengésben

Soha nem gondolták, hogy véget ér. Hogy a gyere-
keiknek csonka szülei lesznek. 
Hogy idegen testeken kódorognak, s ügyes-bajosan kere-
sik azt, amit játszi könnyelmûséggel eldobtak, mikor
elvetették egymást. Hogy a sok fenyegetõzés egyszer
csak valóság lett: nem fogják többé egymás kezét, mint
negyedszázadon keresztül minden este, lefekvés elõtt. 
Vége, rájuk szakadtak az idegen testek és a lelkek. Majd
azok kisöpörnek mindent, az új erõsebb.
Dereng néhány szó és mozdulat. A férfi tudja már, hogy
most szívesebben hallgatná õ a kedves szót, amelyet egy-
korija mással beszél meg. Kár, hogy hazudott a végén, a
végén már egyre inkább. A szó értelmét veszítette köztük,
a kézfogások némák lettek, míg el nem maradtak telje-
sen. 
A férfi kinézett az erkélyen – ez kicsi volt, lakótelepi, s
nem akkora, mint a régi teraszok a családi fellegvárban –,
s csendesen belesuttogta barátja, a szél fülébe azt a bizo-
nyos szót, amelyet csak ketten használtak. Keserûen vissza-
ment a kis szobába, ezredszerre sugdosott már a szél fü-
lébe, mégse jött semmilyen válasz.
Az asszony – odébb egy kerülettel – átnézett új barátján,
ez egyre könnyebben ment, s neki is derengett valami:
egy tekintet, amelyet egykorija most másra vet. Az a bi-
zonyos mélyre nézõ, meleg tekintet, ami összeláncolta
õket, s amelyet beleoltottak mindhárom gyermekükbe. S
amellyel a férj egyre gyakrabban igézett meg ifjú höl-
gyeket. Mégis: fáj, hogy most is másra veti. 
A keze gyengéden mozdult a levegõbe, régi, jól ismert for-
mát tapintott.
A férfi komolyan irigyelni kezdte a jövõt, amelyet most –
legjobb magyar tanítványaként – a volt feleség másnak
teremt, amelyben mással futnak sikerköröket. Ezért mu-
tatta az utat? Irigyelte a mozdulatot, amely most már soha
nem éri el – még amúgy rendkívül élénk képzeletében
sem láthatta az amott, a levegõben régi formát tapintó nõi
kezet.
Irigység futott át a nõn is, türelmetlen borzongás, hogy ki
simogatja még egyszer tükörré az összegyûrt ezer ráncot,
a redõket, amelyeket közösen gyártottak a kettõsen el-
vesztett életben – s amelyeket csak ugyanaz a kéz simít-
hat vissza, amely teremtette õket. Átnézett megint az új

barátján, aki éppen body building mestermunkát végzett
kitartóan. 
Egy kis utcai erkélyt keresett a képzeletben, de a ködben
sehogy se látta.
A férfi irigyelte volt nejét minden józan percéért múltban
és jövõben – a jövõvel meglesz majd valahogy e téren,
csak a jelen kapaszkodik még nagyon a múlt összes po-
harába. 
Tudta, hogy veszítenie kellett. Mégis nagyon fáj most,
hogy a józan percek nélküle szaladnak, el is repültek
messze már. 
Most kéz helyett poharat szorongat minden este, s tudja,
hogy ez így van jól. Vesztett, az õ kezébõl már nem kér
enni a béke.
A nõ elõtt a köd nagyon gyorsan kezdett felszállni. De-
rengett, hogy sohase próbálta megismerni a férje sajátos
logikáját, aminek az a lényege, hogy nincs határ, hogy a
végtelen felé kell mennünk, s sohase szabad álldogálni,
mert köszvényt kap a lusta láb. Derengett a határtalan, a
végtelen – s tudta, hogy késõn. A kis apró nõi praktikák
és a földön járó pragmatizmus, a nagyra dagadt anyaság
felfalta a férfi távlatait, s ezért õ új perspektívákat nyitott
a kábulat gazdag árnyvilágában. Felfedezte a határtalan
lezüllést.
A férfi megkapaszkodott. Érezte, hogy valaki, egy isme-
rõs, aggódó szempár néz be a hatodik emeleti erkélyen.
Szégyenlõsen visszanézett, a szeme magyarázkodni kez-
dett, nem jött ki hang a torkán. Elvágódott, mint mindig
ebben a stádiumban. 
A pohár nem okozott zavart, már rég üres volt.
Megpróbált közelebb kerülni a telefonhoz, de csak ide-
oda billegett erõtlenül – koncepciótlanul – a saját fenék-
egyensúlya körül. Majd holnap.
A nõ az ablakhoz sietett, a teraszra lépett. A bodys észre
sem vette, hogy kiment. Megpróbálta szétfújni lelki kö-
dét, a harag és a méltatlanság, az elválás többéves válasz-
falát, megpróbálta azt, amit mindig, régen: nagyon erõsen
kívánt valami jót egy szerencsétlennek, akitõl nagyon is
sajnálja a másra vetett tekintetet. Lelke átszállt a kerület
utcáin, köd már sehol sem volt, esti fény vitte óhaját, a
titkos lelket…
…Egy szomszéd erõs koppanást és hörgést hallott a ma-
gányos férfi szobájából. Nem ismerte ugyan, de azt hitte,
hogy segít a mentõ.
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Isten fia

Fiának választott az Isten
Bár néma lévén nem kértem

Szíve jogát könnyen elfogadtam
Mert õneki, hírlik, hatmilliárd fia van

Negyvennyolcas lettem emlékül
A kortól apám szája olykor elkékül

Hõsként ebben a tényleg utolsó században
Az éltet, hogy gyerekemmel a jövõt láttattam

Dúskálunk egymás idegrendszerében
Svédasztalról szemezgetjük, kit más szeret

S nem marad örömünk a megszelt, friss kenyérben
És nem látjuk: éhesen kapnak négyen egyet a szegények

Hallok jajszavakat a hidak alatt, pedig el sem hangzanak zavarukban
Fiamnak választom az Istent, s megtanítom látni, hogy a Földön hogy van

Fent és lent

Az ég csúcsáról csoda ömlik rám
Nap s miljárd csillag – megszült anyám
Cikázok, mint villám az ámuló földeken
S csak a végtelen idõ marad velem versenyben

Betöltöm az ûrt s kis virágok kelyhét a völgy ölén
S a fénynyaláb szárnyán szállva épp te libegsz felém
Szikra vagy, tûz, áramló üzenet a felforró éteren át
S mulatok a kedveden, dalolok, az egész életem téged lát

Tavasz lett a mezõkön. Hangok úsznak a harmóniában
Szívemben zajong ifjúságom, szabadságáért dörömböl
Nem tudja még, hogy farkasveremben végzi, jaj-jajgatásban

Hogy üvöltés lesz úrrá a téli tájon s az emberi gyönyörön
Visszafordulnék, már késõ, levert üstökösök hada nyom lefelé
S a haló nap mára már elfáradt, teste egy kurta létre a bús estéé

Fent és lent, ugyanakkor

Elvonult a zápor, forró fények kelnek táncra
Lent az emberek félve lépegetnek, becsúsznak a tócsákba

Fent már régen pirkad, új színek festik élénkre a túlvilágot, csábító
Itt, nálunk bozóttüzek gerjednek, valaki benzint önt a világra, kikúszik egy kígyó



Mindig más

Alábiggyesztette ajkát. Alul puha volt, húsos, felül átla-
gos, érdektelen. Csak alul érdekelt.
Gyakorolni kezdtem a szerelmi szemlét. Mi lesz, ha ez a
puha alsó ajak elkezd szétnyílni. 
Csak egy dologhoz hasonlítható, de ezt most nem merem
egzaktan kimondani. Hagyagul hunyorgok, se felé, se belé
nem bátorkodom nézni. Rajtakapna az érzelmeimen, látná,
hogy csak a puha érdekel. Az, amikor ellep a haja fényével,
eltakar a lágy nevetésével, amikor az a nevem, hogy
„szeretlek, nagyon szeretlek”, ez lesz a hosszú kereszt-
nevem.
A szemébõl hála szól az elmúlt hónapokért. Simán, ellen-
kezés nélkül odaadja bármijét, és azonnal elolvad, belém
áramlik a vágya. Ilyenkor nyár reggeli felkelõ napsugár
szökik ki alsó ajkának mélyébõl. Száll felém a Nap, az õ
nevét ismételgeti még a Nap is...  Nem is igaz semmi.
Mielõtt tovább hazudoznék, befelé fordulok, behunyom a
szemem, nem tudom, hogy melyik semmik nem igazak,
hogy mikor álmodok, hazudok, mikor vágyakozok, ámí-
tok. Egybefolyik minden, bennem dobog a szívhangod, a
tenyereddel elsímítod a redõnyt dobogó életemrõl. Most
is, hallod? A te szíved dobog az én mellemben. Hangja
nyugtalanságot ver fel bennem – biztos, hogy van szíved?
Eddig jég volt ott.
Egy lány, zajtalan talány, egy lény, sose lesz az enyém,
sok fény, szép kéj, felkelõ éj, sors és akarat, mindketten
kikiáltják vadságomat, kiáltozzák: nincs új a Nap alatt,
csak én érzem hiányodat, Te tiszteled magányomat. Két-
ségem határtalan, más álldogál majd az ágyadban. Éb-

resztgetném hitemet, mért ver, ki úgyse szeret?  Hagyd el,
szívem, a mellemet. Ne dobogj, szív, számûzöm lelke-
met, lelankadt hiúságom többé már nem keres benned ke-
gyet. Csend lett, rejtett feszület a temetõben, megyek,
megyek, hallom a nevemet, sírhalom, Venus-domb? – mind
egyre megy. Amerre én.
Vánszorog esetlen testem a kereveten, verítéken csúszunk
mindketten, Te a kéjén, én a kéjencségén, tátog a mámor,
ki az az ereklye a feltámadás megcsúfolására? Én, Mr.
Burjánzó Ámor, ez volt hajdan a becsületes nevem, s hoz-
záfûztem: a szeretetben elvetéltem.
Hány tiltó pici sorompót téptem át, mit tegnapig, eddig a
pillanatig oly féltve védtek gyenge nõi testek? Hány fé-
lénkséget kellett robbanásra váltanom? Hány utat keres-
tem lent a mélyben, hány bódulat lett esendõ vágyálmok-
ból? Hányszor kerestük együtt a titkot a rejtett legbelsõ
izmokban? 
S hányszor hallottam az õrült jajt: jöjj még! – hozz rám
újra bajt, legyen gyorsléptû gerjedelmed, s rugalmas ter-
jedelmed, legyen bennem egyszerre ajkad, mindkét kezed s
ne feledd klasszikus testrészedet... hány piciny kéz szoron-
gatta végkimerülésig vágyad bõ patakjait.
Szoríts magadhoz, tejutadon engedj szabad barangolást.
Az örök fények világítanak nászéjszakát, susogást hallok
a Galaxisról, ölelj át, nem akarok már máshová szágul-
dani, ne szórj szét elmúlt álommá, kettészakadt lélek
leszek nélküled.

Te új lány vagy.
Ugyanezt mondtam mindegyiknek.
Egy kicsit mást.
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Remény

Unalom, vénülõ nyugalom ül jó uradon
Hallgatod a halódó szót, a jajt a torkomon
Rettegõ szíveket, mikben lyukas ég pereg
Vonagló vágyakat, a kéz még érted remeg –   

– fond körém csípõd, s a réseden hozzád megyek.

Amikor meghal majd a  tél a hegygerincen
S a völgyek tavaszával a mélyedbe bújok
Amikor aléltan sír a sóhaj a két szemedben
S gyermekedet nemzem, s feszülnek a húrok –  

– ölelj még át, utolsó könnyemben visszafordulok.



Majd elválik

Az elsõ kerek gyémánt egyenesen a földre pottyant. A
második, a harmadik és a negyedik tétován megállt, vissza
akart fordulni, majd leesett sorban az is. Utána egymásba
kapaszkodtak, összezsúfolódtak, félénken ölelkezve zu-
hatagszerûen omlottak le. Horizontálisan, vertikálisan, ke-
resztül-kasul ömlöttek a kristálytiszta fehér gyémántok az
arcába s onnan érintés nélkül a földre. Éjmély zokogás
folyt, némán, egyenes, tiszta szemmel elõre nézve, lassú
menet közben.
Ezt még soha nem láttam. Néz elõre, mintha fürkészné az
égboltot, még a pupilláit is nagyra tárja, s omlik-ömlik a
forró könny szakadatlanul. 
A könnyek is szótlanok, nincs vád, nincs harag, nincs
félelem, csak szakadó könnyek vannak, égi zápor, villám
nélkül. 
Dermedten néztem rá: rájöttem, hogy most fogom elve-
szíteni. Mostantól erõsebb lesz, mint én. Hozzá se nyúlt
az arcához, úgy ért el a lépcsõig. 
A válóterem ajtaját óvatosan becsukta valaki, ott biztosan
nem lesz több dolgunk.
Megállt a lépcsõn, és rám nézett. Hozzám bújt, nagyon
erõsen. Belém törölte az összes könnyét, az összes eddig
letörletlent. Jött a többi, most már rám. Tenyere egyetlen
mozdulatával szétmaszatolta a könnycseppek maradé-
kait, nyomait az arcán, fénylett az egész orcája, persze
különösen tompán csillogott a szeme. 
Felnevetett, miközben könnyeket hullatott fel a magas-
ságos égig, az én Istenemig, hogy hátha meghallja: hogy
ha el is váltunk, ne váljunk szét. Hogyan tudnék? Vissza
kellene menni a bírónõhöz, hogy visszavonom az egé-
szet, tévedés volt, részeg voltam.
Elkezdte gyömöszölni-maszatolni a cseppeket visszafelé,
bele a pólusokba, vissza a feladóhoz, a kéretlen ösztön-
höz. Beletörölte õket a hajába, a blúza ujjába és az én za-
kóm hajtókájába, mint mindig, rendszerint a szívem kö-
rül. Ott nagyon jó helyen vannak. Így lehetett, mert meg-
jött az újabb monszun. 
Álltunk a lépcsõn. Az emberek kitértek, nem is néztek oda,
láthatatlanul is ránk volt írva, hogy melyik szobában töl-

töttük az elmúlt fél órát. Sose volt zsebkendõm, most se,
a kezem feje s a tenyerem elég nagy. Most én kentem szét
az egész világra a vigasztalan jeleket, a sajátjaimat.
Az utcára értünk, az ajtóval becsukódott mögöttünk egy
egész élet, néhány évbe sûrítve. Egyetlen mozdulattal
kitiltott a szemébõl minden könnyet, sose sírt nagy nyil-
vánosság elõtt, büszke volt, mindenkinek azt kellett tud-
ni, hogy õ nagyon kemény, hogy könnyeket belül se látott
még, nemhogy az arcán. 
Vidáman nevetett, nekem nagyon feltûnõ volt a könnyed
kacagás, nem is értettem. 
Gyorsan jött a válasz. Valamiért megállt, a földre nézett,
elõször csak a válla remegett, az egész teste követte, néz-
te a köveket, amelyekbe belegyökerezett, s bár nem lát-
szott, én éreztem, hogy a lába képtelen lépni a reszketés-
tõl. Nem vette észre, hogy ott jár-kel mellette a nagy nyil-
vánosság, nem is tudott róluk. Most nem értem hozzá,
csak álltam mellette, mert tudtam, hogy az elsõ gyámolí-
tó szóra olyan roppanás következne, amivel tehetetlen
lennék. S én sem bírnám tovább, csak a púdermáz tart
össze most is. 
Nem simogattam meg, most magára hagytam. Ezt neki
kell elcsendesítenie, ami történt, azon más ember nem se-
gít. Álltunk egymás mellett egyetlen pisszenés nélkül a
Fõ utcáról a Duna-partra vezetõ zsákutcában, mozdulat-
lanul és némán, a könnyek a szokásos halotti csendben
peregtek alá.
Váratlanul felnézett és el is nevette magát, nem volt eb-
ben semmi szégyenlõs, megbicsaklott vagy zavart. A
könnyeken keresztül különösen szép volt a szeme csillo-
gása, nagy kövér cseppek közül szökkent elõ az élet. 
A következõ, amelynek én fontos múltja leszek, de a
könnyekkel lepergek én is. Pergek, potyogok, eltart majd
még hónapokig-évekig, de a felemelt fejjel és a mindjárt
feltörlendõ utolsó elõtti, elõtti, elõtti… könnycseppel
számûzzük a vigasztalhatatlant, és felhívjuk a jövõt.
Hogy addig hány párna lesz teli, hány korsó lesz üres,
hány levél indul el s hány meg sem születik, hány ölelés
keres közös vigaszt s talál megszokott testi választ, hány
utolsó elõtti könnycsepp omlik le s mennyi szárad vissza
szégyenkezve… válik. Majd elválunk.
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Az én  szívem…

A szívem bezárta kapuját
Már nincs senki, kit beengdjen
Magával tereli magányát
Erdõkön, sírokon, gyepeken

A szívem nem enged nekem sem
Ujjával befelé indult el
Ahová mutat, örök a mélyben 
A szívem többé már nem felel

A szívem úgy szeret, mint senki
De elhagy, s nem hagy vele menni
Szívemben, rég’ fénylõ lét, vér sincs 

Nincs sóhaj, búcsú, hurrá, órjás
Csak egy lehalkított dobbanás 
Kezemben emlékbe’ õsz hajtincs

Üss tökös!

Kósza üstökös csap agyon
Engem, az égõ holtat
Az élõk sorsa borzalom
Ha kihûlt csillag sem vagy

Földre terített a villám
Árnyam elterült sötét
S a gyõzelem himnuszánál
Torkom lenyeli énekét

Hegyek alatt vagyok a csúcs
Tengeráradás tóban
Röhögés, ha mindenki bús

Romlás, amikor jól van
Dejsz’ üstökös csapott agyon?!
Lé vagyok forró fagyon

Mégis él még öröm

Kelj fel, állj fel magasra 
Lányok szíve simogat ma
S mint hajóra a fenék
Rád simul a fehérnép

Élveteg bûvöletben
Szertelen a méhekben
Ha virágporod szórod
Hagyd vég nélkül folyamod

Csillagvilág

Nyárfalevél a szélben
Patak csobaj erdõben
Tengerben a nagy folyam
Kacaj a teliholdban

Villám a száraz réten
A tested engedékeny
Akácfák mézillata
A Nap a Föld csillaga

Szemedben az szikrázik
Az ég a te hûséged
Szívemben vágy káprázik

Lehetnék a visszfényed?
A Nappal takarózom
Ölemben hû csillagom

Ne tudd, soha

Ne tudd, soha, hogy ékszer vagy a kagylóban
Mélyen, a szívek mélyén parázslik az új élet
Utazz velünk a végtelen végére egy hajóban
Hol kik meghaltak, suttogják: még szeretõ lények

Ne tudd, soha, hogy a fény a te szemedbõl ered
És az öreg Nap vidáman azt hunyorgatja vissza
Azt se bánja, ha öröklét-törvényét jól kineveted
Mert erejét a te óceánnyi, meleg forrásodból issza

Ne tudd, soha, sóhajodból támadnak fel a szelek
Hogy gyorsan szétfújják a gondok komor felhõit
S ha valaki, gyenge kéz, félénk szív megremeg

Szellõikkel simogassák a fáradt arcok redõit
Ne tudd, soha, hogy érintésed a puszták tüze
A szabad szerelem fáklyáját tûzi fel az égre

Fázik a virág

Szerelmem, ha kicsírázik
E világon nagyon fázik
Növesztené kis szirmait
Hideg marja meg vágyait

Mikor lesz a vágyból nagy láng
Kis rügyekbõl vastag husáng
A tüzünkbõl végtelen ég?
Szerelmem még szememben ég
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Máma elég

Talpig aranyba öltöztetem az életed
Koronáján villódzó gyémánt hiteget
Visszaadja, megadja.

Virágos mezõt, illatot viszek szobádba
Legyen ez az új élet asszonyom szép álma
Visszaadja, megadja.

Összes vagyonom a holnapjára cserélem
S közben füstbe száll elégetett életem
Visszaadja, megadja.

A lángot, melyet futva vittem gyõzelmekre
Átadom, s ha éltetni unalmában nincs kedve
Visszatartja, megtagadja.

Egy tündér estje

Mint fának szerteszét a gyökere
Úgy fonódik az enyémbe a keze
Rám hajlik a teste

Mint gondtalan, lusta sas a viháncoló fecskére
Úgy csapok le újra fáradhatatlan, pici szemérmére
Alám hajlik teste

Mint mikor az õrült zivatar lezúdul a végtelen völgybe
Úgy árad a szertelen ösztön, õ pici szívvel néz az égre
Kinyílik a teste

Pax. Búcsú a szerelemtõl

Nõim, mikor elkísérnek
Akik nélkülem most félnek
Szívükbe virágot tûznek
Szívükben örökkön élek

Lelkemben kihunyt a vétek
Miért sírtok még, szegények
Hátha mégis visszatérnek
Nászágytokra a remények

Nem vagyok elkárhozott holt
Tûzzel-vassal tudtam élni
S mikor szerelmetek habzsolt

Tetszett e vágyban elégni
Imádságtok most égbe száll
Szerelmemre a halál – vár

Tejúton

Elõdke, hol repül a kismadár
Repülsz te is, nemsoká, megládd
Látod, mily végtelen az új határ
Szárnyad alatt repked húgod, anyád

De addig még sok sírás lesz, bõgés
Mint szarvasok tüzes üszõk láttán
Lesz sok csoda, lesz jó és szenvedés
Addig vágyj felszállni apád hátán

Addig még simogasd õsz fejünket
S tartsd biztosan az õsi buzogányt
Tápláld olthatatlan reményünket

Hogy te megfejted az õsi talányt:
Meddig ér a szeretet? – mint az ég?
S felér-e addig Elõd, a csöppség?

Kicsike madárkák (Élt egy cinkénk a szobában)

Hol van az én kicsi madaram
Sóhajtozta könnyes szemmel asszonyom
S hopp, hopp, itt repdes a karjában
Madárka helyett az utódom

Elrepült a madár, fészke vár
S a kisfiú felfelé mutat
Apám, hisz ez itt egy hõsi vár
A madár mindig talál utat!

Úgy is lett egy nyárral utána
Énekes vendégek érkeztek
Leszálltak a pici párnára

Dalt csicseregtek a gyermeknek
Gerendákon madárraj dalol
Anyu az angyalszárnyra hajol

Marathon

Futok, mint bolond sóvár az arany után
Vágyam célja sosem a pénz
És a lelkem hitem szerint most is pogány
Hitem az arc, a kar s a kéz

Futok utánad, el nem ért buta vágy…
Már a csillagokban táncol
Hogyha majd kihûl utánam a buja ágy
A lelkem hozzá találjon
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Legelõn, tengeren, álomban

Békés nyáj voltam, legelésztem rajtad
Nyelvemen hûsen áradt az észlelés
S te, vadvirág a rét füvében, hagytad
Hogy az est a testedbe új rovátkát vés

Elemésztõ volt a nap, dúsan ömlött a vágy
Rengett lenge kalászcsípõd, tele volt kebled
S féltem, ha az éjben újra feltámadna a láng
Vajh’ szomjúhozom megállíthatatlan nedved?

Hanyatt szendergek, számolod õsz hajszálaim
Sima a fény a szemedben, mint a naplemente
Az Égei-tengeren, ha sellõk ülnek a combjain

Buján intesz még tizenkettõt, ennyi még kellene
De mint a Nap naponta, én is elmentem csak egyszer
Vond magad a hûvösbe õszbe vont, fél fényemmel

Szextettek

Egyszer bezártad ajkad
Lent, fent meg csak azt búgtad
Hol szebb az élet, kicsim?
Bezárva, vagy – lomhán kinn?

Szabadság, kihûlt kegyben…                   S?
S ha két élet van egyben?
Ölre mentem hát vele
S ölembe nyúlt kis feje

Lidérces szerelem

Arcát se látom már
Estemben fagypontnál…
Még az ajka ívét
Még a gömb medencét

Még bimbózó mellet
Mellettem nyílt kedvet
Még mélységet, zártat
Még tág szájú vágyat

Még keblek, tornyostul
Csípõd tánc: rám csordul
Halk szavad: elmentem

Még, még, még, szerelmem…
Arcod emlék se már
Ágyamon vércse hál

Halk hajsza

Eltûnt, meg se volt
Feltûnt… és már holt
Emlék, megszépült
Halkan megszédült, részegült

Nem lesz, hiába
Mennék nyomába
Sírás, jeltelen
Nyomok szívemen, szenvtelen

Sírásók jönnek
Napfényes hölgyek
Kaján vigyorral

Csõr rág arcomban…
Eltûnt, keresem
Hívni sincs merszem, sz… sze… r… szeretem.

Száz év után is

Csillapodj, vad elem, hím akarat
Folyamod árad, elsodor, sose apad
Lelkedbõl: a mennybõl száll az ének
Félve csókot adsz a lány halk szívének

Vár minden hajlat hajnalban, minden dombod
Blúzán a gombot még behunyt szemmel bontod
Beléd nyújtja forró, tapintatos kezét, újat keresõn
Ugyanazt a nyomot hagyjátok a soká’ kihûlt lepedõn

Életed megint a karomba veszem
Szívedre fonódik megremegõ kezem
Egy régen ismert, ölbe bújó mozdulattal

Kéj-jussod kéred, már a szádban dobban
E percre vártam, most ismét meghaltam
Eltelik új száz év lent, kies síromban

Nõ nõ

Kialvatlan szemû, borostás a reggel
Lép a maga mögött hagyott hajnallal 
Hanyatlik az éj, a nap mégse ébred fel
S bicsaklik a fény, szemben a vakkal

És akkor hozzám érsz, az illatoddal csak
A testek elaléltak rég a nedves ágyon
És álmomban fenn az égen láttalak
És friss esõvel öntöztél száraz síromon
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Adj

Adj szerelmednek sok szép idõt
Szeressen akkor is, ha a házad ledõlt

Adj, hogy reád sugározza aranyát
Ne másra vesse szeme szivárványát

Hagyd, hogy süssön a halovány kék
És hogy te lehess neki a hûvös árnyék

Hagyd, hogy higgyen hõs királyának
Örüljön, mint gyökér hûs lombjának

Ölelése mindig úgyis szabadnak hagy
Mint nyitott ablak: rés a rab madárnak

Hagyd, hogyha éjjele te utánad szalad
Hagyd, ha hajnala az ágyadban hasad

Testében, melyet jöttödre nyitottra tárt
Találd meg, hogyan tágítja neked a határt

Hagyd élni az összes boldogító reményt
Hogy sötétben is látod a szemén a fényt

Halálával, szeretõ ajkán a szó ha néma
Utat szépít neked az elmélyült világba

Szivárvány bujdosik fenn a napos égen
S te mégis hozzá csúszol a sáros idõben

Uram

Uram, ki adtál aromát a boromba, erõt a kenyérbe
Látomást, hogy élek majd, mint a tölgy, méltóságban
Esélyt, hogy felszállok, ha vágyom, a Göncölszekérre
És most még száz évig úszhassak az örökifjú folyóban

Aranyat fonsz fejemre, vállamra szivárványt terítesz
Ki nem sajnálod tõlem a bûnt sem, habzsolni hagytál
Ha majd kongatod az idõt, és nappal sötétben felejtesz
S nem enyhíted szomjam: ne hagyj bókolni a halálnál

Jóban, rosszban

Mennyi kedv, mennyi fájdalom
Mennyi menny, mennyi bús halom
Mennyi szenny, mennyi életrom
Mennyi kés, vér az ajkakon

Mennyi hegy, szétmálló sorsok
Mennyi út, tétlen’ bolyongok
Mennyi vágy, s ráncolt homlokok
Karnyújtást! – reményt vonszolok

Napsugár

Földre érkeztek új lelkek
Boldog, szélszárnyú vándorok
Ajkukon zengõ énekek
Szívükben égi vágy dobog

Hogy átadni mindent, mi szép
Dallamot hozni a Földre

Hogy tiszta fénytõl kék az ég
Nincs vég, élni kell örökre

Fogom lágy kezed, kis dalnok
Szakadj el a túlvilágtól
Kezemben a jövõd dobog

Ne félj a Föld robajától
Hajtsd fejed vállamra, figyelj
Ahogy a napfény útra kel

Édes virágaim, mind

Elámul az õsz õsz is

Ha ráhajol a pajkos nyár
Ha ágyékára hever a forró lány

Még a zord tél is elég
Ha elcsábítja a kacér tavasz
S te ajkaddal a másikéért nyúlhatsz

Feladnánk már örökre

De ha összeér még tekintetünk
A Napunkra emeljük könnyes szemünk

Kenyerünk mint a lét
Savanyú, de friss cipót sütünk
A félhomályból világra tör elzárt lelkünk

Karunk elfáradt, lelóg
De gyermekeket talál a földön
Réghunyt szeretteink integetnek a felhõn

Az enyém is fájdalmad
És nem látom a messze út végét
Mutasd meg, hol forralják a végtelen vérét

Ajkak remegnek köröttem
Annyi éhes száj, rám vár, hebegek
Az õsz-fûben magamhoz ölelem 

az utolsó szál meleget
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Esti bárd, bánattal

Kacsóját széttárta s én elámulva néztem
Amint ujjai eltûnnek az ismerõs mélyben

Nevetett a szeme a behunyt kéjében is rám
S már sejtettem, hálót vet rám majdani arám

Mintha rendeltem volna eme szokatlan látványt
De nem zavartam meg önmagában az új bálványt

Hosszú idõ múltán, amikor levegõt aligha is vettem
Elnyúlt teste ráadásnak húzott rá a kíváncsi kereveten

Ám mily fölösleges, lusta tett zavarni a magát szeretõ lányt
Állva vagy csüggedten, felváltva e kettõ közt férfijel gyanánt

Párja nem lehetsz soha a titkait kutató lágy nõi kéznek, a kéjnek

És hol elérhetetlenül tátongnak a számodra ismeretlen messzeségek
Széttárt szemérem piheg elõtted és kiszáradt ajkadon, ím, ez ige hallatik:

Kobozt pengetnék inkább, úrnõm, bárdot bár fejemre, de éltesd magad vágyaid’

Hajnali lány

Lassú, csendes mozdulattal vágja ketté az éjt
Lassú, csendes mozdulattal ontja még rád a kéjt
Lassú, kedves fordulattal újra adja magát
Lassú, kedves fordulattal tépi szét a párnát

Gyorsan húzza fel ruháját, félti elfedetlen testét
Hol van már?, hol vagy már!, töröld ki most is az estét
Kettészelte a hajnalt, szoknyaalja már a lépcsõn libben
Csipájával a reggel a szememben lustán ágyamra billen

Dereng a reggel, kolompol a nap hírnöke, kelni kéne
Asszony lesz-e egyszer, vagy mindig új lányt hoz az este
Homlokomon kihûlt nyoma, ébredni vágy a valóság

A jövõm borzong, szívesen hagyná nyitva az égboltját
Nehogy összeolvadjon a nap és az éj a bevetetlen ágyakon
Maradjak újonc küldönc a feltáratlan Vénusz-dombokon?

Szunnyadj, éj

Szunnyadj, éj, takard be nyugtalan fiad, a fázós gondot
Idd ki könnyeit, simítsd le ráncát, ha gyermekedet hordod
Csobogó vizet bú áztatta arcára, virágot remegõ kezébe
Tedd hûs tenyered, ha szereted, tûzkoronás, égõ fejére

Kiürült szívem rég, csak egy árva szerelem lakozik benne
Öreg az is, mint a lombos fák, a magány rajzolgat kérgére
Nekem a reggel se kel fel, az alkony se bukik le a végen
Nekem reszketeg kezekkel nyújt fényt a nap a feles égen
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Melisszosz – Avagy: a létezõ létezik

És: ha létezik, akkor 
Határtalan és végtelen
Mondatta vele az ókor
Számoszon, és gyõzött 
Az Égei-tengeren

Huszonöt századdal ezelõtt
S szétverte az athéni flottát
És az agg filozófus hátradõlt
Egynek és változatlannak írta
A természet határtalan voltát

S mi, kik létezünk itt örökké
S ha örökké, hát nincs születés
S a halál is így válik semmissé
S ha nincs határ, akkor egy lesz
Minden, egyetlen forró létezés?

S mi egy és csak egyetlen egy
Az volt tegnap, ma, a jövõje az
És már soha nem változhat meg
– Mozdulatlan, nyugodt, létezõ világ –
Hát… a lelkemnek hol terem vigasz?

Látom a szememmel az ezernyi színt
Hallom a fájdalmak hörgõ skáláját
S kézzel tapintom az embernyi kínt
– Barmok legelnek mások életének zöldjén –
S dühödten fellököm a magam árnyát

Hol hát az egységes és homogén világ?
Vagy csak a hazug szellem csábít újra:
Fessem át az ég átölelõ boltozatát
– Mely érzékeimre melegen omlik rá –
A végtelenül fekete, lyukas kozmoszra?

Megfékezhetetlen szellem sürget vörösen
Szálljak a végtelen felé, hol csupasz a lét
A hófehér semmivel kitárt nagy kezemben
– Kapaszkodjak idõtlen eredetû sugarakba –
Keressem meg életem egyetlen hû szellemét

Eszmét, istent, hitet, az örökké sincs birodalmat
Képzetek elillanó ködét, világot az emberen túl?
Vagy nyaldosó nyelveken a forrón ömlõ vágyat
Kicsimet, mikor a második hónapban némán rám nevet
És az orvos kezét, ha mellemen már nagyon szúr

Házamat, melynek falában a malter vagyok
Nõmet, kinek az arcában oly egyszerû, formázatlan élet ragyog.
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Megjöttek a fecskék

Jönnek majd hamarosan csivitelni a fecskék
És ujjongva sikítják: ki anya ölében a csöppség?

Apa dörmögi: madarak, lássátok, tágul az örökség
Átkarolva újra széles csípõjét, kérdi: Jól vagy, feleség

És a boldog, szárnyaló fecskék megfogják a kicsit a karján
Félelem s aggódás vegyül – hová visznek, pici – az anyu arcán

Apa engedélyt int, madárkáim, vigyétek õt a felhõk kitárt szárnyán
Repülni tanítsátok, fentebb, mint minket; magasabban minden vágynál

Hõs, buta katonák

A szerelem szedi a legtöbb áldozatot, csatában hõsöket
Leterít, s ha hagytad, a vérmezõn rajtad jár körtáncot
Csontváz vagy már éltedben is, ha kézbe vesz szerelmed
S holtod percében tûzben égõ két szeme már másra villog

Mohó

Combjaikban erõ, vigasz, gyermek, élvezet módfelett
Dombjaikon áradóan termékeny lesz a kiégett élvezet
Melleiken lágy mezõk ringanak, virágillat, langy fuvallat
Betakartak már ezerszer, s még mindig kéred az árnyukat

Áldozás

A templomban, hova soha nem jártam rég’
A templomban, hol élveztem kislányok angyal seregét

A templomban, hol melleket s feszes combokat láttam a karzatról
S ostya helyett – mikor a pap téged áldott – méz csorgott le rám az ajkadról

Mi ez középen?

Szemed közepén egy órjás rés
Az én fényem át-átlép rajta
Tágul, csábít, mint friss ébredés
És a lelkemet visszaadja

Örökké kék marad a mély is

Szeretem, hogy képtelen szakítani veled az emlékezet
Szememben a szemed
Szeretem, ahogy végtelen utamra kísér a tekinteted
Selyem volt két melled
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Pór vagyok, egyszerû szegény az út porában, lassulva
Hûs és örök béke
Mint a parázs, a láng csitul, ha ráborulsz a hamvamra
Sír tested hûsége



Végre zengõn szólhatna                 

Újból magamba zártam a szót, hogy szeretlek, némán alva
S ajkamon ott marad a jövõnk halva
Mondtam volna bár? – hogy tudd!, s ne feszítsd magad keresztre
S ne kelljen félve kérdened: szeretsz-e?

Újra megfojtottam születõben a gõgicsélõ jaj-oly-szép! érzelmet
S miben mindig hittél, most meg kell kérdezned
Születik-e kiskoma a végtelenbe kitoloncolt, csak-azért-is vágyból
Ha vénemberként kel ki a mi párunk az ágyból

Újból úgy lesz, mint mindig is volt, hogy nem lesz itt semmise
Meg nem teremtett kis világnak nem lehet neve
Nagyszemû könnyekkel ráhajolunk egymás árnyemléke fölé
Vakond-vakon nézzük a távolt, a látvány az istené

Újra. Újra elõveszem a neved, ízlelem nyelvemen, mit jelent
Tenyerem kinyitom, jó lenne varázsolni a jelent
A napi jót, melyben ezüstösen átcsillan a múltból a jövõ hídja
S testedbõl többé nem áramlik ki lelked kínja

Szeressük a hajnalt, éjt leverõ bátorságát, hogy dolgát keresi reggel
Ahogy a Napot lendíti elõre, föl, a világ felkel
Kapaszkodjunk újra egymásba, öleljük át bárányfelhõnk puha szélét 
Nincs még nyelvemen a neved, de érzem már az ízét

Kibírom addig

Jön a tél majd, jeges, ránk fagy a hit
De most még derûs napfény langyosít

Õrizd meleged, a napot, mikor meghozott
Mikor vér és kín helyett rád új testet szabott

Jön az õsz, lucskos, esõ veri meg elfáradt arcunkat
De most még ezerízû gyümölcs érik, tömjük a hasunkat

Degeszre, degeszre, dugig mindent, add ide, a tiéd édesebb
S hogy enyém lett tested, mindenki másé, más öle egyre megy

Jön a tavasz is, kikel újra a Nap, leveti magáról a rideg vasláncokat
Ha kibírod addig, ha a bú és a könny nem marja rozsdává gyenge arcodat

És lesz nyár, s forró ég, égõ ajak, csorgó öl, és a végeken visszafordul a világ
Csak várd meg, szívedben becsülettel, hogy az élet egyszer rád is szórja aranyát

41



Szerelemkertben

A kalyiba elõtt, hol a gyep még csak nem is gyér, nincs is
A homokban, hol nem jól látszanak a kutyából kipattanó bolhák
Két kis pöttöm játszik, s az anyjuk a küszöbön áll.

A kertbõl, ahol a macska ficánkol egy bogárral veszekedve – talán méhecske, darázs?
A kertbõl, ahol a disznóknak paréjt rángat nagy szuszogással valaki, nevetés int vissza
Két kis pöttöm apja rakkol, s az anya a küszöbön vár.

A kalyiba, amely olyan tökéletes, mert/és/hogy van belseje is, gõzt áraszt ki és illatot
Paprikás krumpli ismétli fáradhatatlan önmagát, de ma, vasárnap, különc nap, a tejbe gríz is lesz
S küszöbön áll az, hogy anyának a sors ismét egy babát szán.

Kispicinylány, kezében fakanál, lekvárt fõz a homokban, ragyog benne cukorként a szilikát szemcse
Kispicifiú, kezében kard, épp most törte fáról a szél, pengéje éles, mint a képzelet a Jövõ legelején még
Amely majd egy anyát és négy fõt kéz a kézben talál. Úgy ám.

Megtaláltam békés otthonom

Házam a méztõl kicsordul, tele szeretettel minden kaptár
Méhecske füttyög kicsit furcsa akcentussal, nyaldossa virágát
Nõm nyaka ível a fényben, haján táncot jár a sudár napsugár-fényár
S szemében kacér villanással jelzi, kérés nélkül adja nekem az éj szakát

Házam nemrég rom volt még, üszkei közt kóró s a kórón vad darazsak rajban
Fekete volt az ég, sáros a föld, s nem volt földim, ki kérdezte volna: jó így lenni?
A titkok rejtélyes tudója, egy elkényeztetõ anyaméh egyszer szétnézett unalmában
S házamba küldte kirajzó méheit, mártsanak bele nyíló nõi szirmok mézébe fürödni

Most várom egy új szív dobbanását, én nem hallom még, de az anyai ösztön tudja rég
Hogy teli van a csupor, s csak a száj hiányzik, hogy gõgicsélve kérje a virág folyékony levét
Megszületve fehérbe borítsa a világot, hó s dermedtség után a kelyhet, nyíló fehéren, s ég az ég

Hogy fölöttünk aranyszõkeséget lássunk, a Nap kacagó lányait, csókjuk életre keltõ vidám leheletét
Hogy szeressem a varázst, ha hazug is, hogy imádjam a hõt, ha a kéj hideg is lesz majd úgyis egyszer
Hogy a határban, a válaszútnál, hol Krisztus pléhbõl is irányít – kérjem: mást tisztelj, Uram, a kereszttel!
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Annyi minden megtörténik

Bagoly beszélget velem néha még, irgalom
S hasam köpné kifelé, mit nem kér: undor nyom

Pók hálózna körbe minden sarkot, ne legyen kimenet
S egy hiéna a közeli kocsmában már enni kérte fejemet

Néha még..! – mondom most, simogatom képzeletbeli bajszom
S õsz szakállam mosollyal fedi, hány kudarcjelet halmozott fel arcom

Néha már csak! – már sose!; mert a hit nem tûr förtelmet, hazug átverést
S az én hitem tudja, hogy csak egyszer bír az ember embertelen szenvedést

Már soha többé! – mondom a bagolynak, de gyáván elszökött: hisz fent süt a nap
És az ágak között egy szikrázó fény-nyaláb – mind ismerõs nõm! – tör magának utat

Szél tisztítja a ködöt fejemben, szétrázott már minden gyatra, kínos pókhálót a sarkokon
Az udvaron – kékítõ is lehetne, de most nem az – gyolcsfehér életet terít, suhogtat asszonyom

Mondd meg neki, hogy… elfelejtettem, hogy … mi v-a-an?…

Nem is ismerem, én nem az unokaöcséd vagyok, hanem a régi iskolatársad. A kisdobos a Párduc õrsbõl.

Nem baj. Mondd meg neki, hogy… szita van a fejem helyén vénségemre. Átfolyik rajta minden… mondd meg neki, a szemére emlékszem,

a kacagására… még csak öt éves volt, én meg már hét… mondd meg, ha látod…

Az életben nem hallottam róla. Mi-rõ-õ-õ-l beszélsz?

S mondd meg neki azt is, hogy mikor az összes víz átfolyik a szitafejemen, amikor már minden átdõlt rajta… akkor még fennmarad a szitán,

a hálón egy ismeretlen, megállapíthatatlan küllemû, rejtélyes fehér valami, ami néha aranyszínûvé érik, biztos az öregedéstõl, ott gyûlik a

hálón, nem lehet se leöblíteni, se lemosni, se levakarni, próbáltam már hegesztõpisztollyal is, hívtam tûzoltókat, katasztrófabrigádot… ott

marad…

A szót már elfelejtettem, úgy hívták: Szerelem. Kár. Kár, hogy már elfelejtettem.

Mit?

Öt éves volt, én hét, és azóta gyûlik, és nem bírom lemosni a fejszitámról. Minden más átfolyik rajtam…

Éljünk Napról Napra –

– És éljünk újra kéjre.
És éljünk vérbõn végre.
És éljünk, ha halni kéne.

És érjünk a Napra, fényre.
Érjünk a holnap élõ színére.

És ne adjunk ködös reményre.

És szálljunk tovább, Napról Napra.
Annyi van, annyi, mind reánk vár ma

Sose lessen a szívünk a múltra, a halálra
Ma éljünk csak, tiszta szemmel új világra

Süket füllel a letûnt idõk botladozó igazára
Maradj homályban, jövõm vékony vigaszága
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SZEMBEN, A SZEMBEN
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Szembõl szembe

Mit szól a szó, ha csendben faggatod
Mit ver a szív, ha zokogva zaklatod
Mit ad a kéz, ha többé nem nyújthatod
Mit lát a szem, ha elment a holnapod

(Idézet a 46 oldalról)

Gubcsi Attila: Sommásan



Kezedben

Mért hazudnék, nem kell most már 
Mért felednék, sorsom rád vár
Mért kárhoznék, rohan éppen
Szerelmem vakító fényben

Felébredek, neved ragyog
Kinevethetsz, tõled vagyok
Ne engedj el, nincs más utam
Te szépítgetsz álmaimban

Megszületünk: egyszer együtt
S a Teremtõt megkérdezzük
Lesz-e nekünk omló légtér
Hol a Föld az égig felér

Ömlenek-e ránk még könnyek
Melyek alatt minden könnyebb
S ha megölelsz, ments meg engem
Most és mindig megérdemlem

Mert gyõz a jó a rossz felett
Engedd nekem jó szívedet
Ha álmaink összeérnek 
Számûzzük a gyötrelmeket

Szép szavunk a dicsõségünk
Szerelmünk és szemefényünk
És jöjj, félelmünk elmúlt rég
Nem igaz, hogy nem szabad még

És hogy ha már nem akarjuk
És már el se fogadhatjuk
Hogy örök lét marasztaljon
Ringasd múltam két karodon

Tedd gyermeked párnájára
Békém pecsét nyugalmára
Élet- s halált egybefonunk
Egymást keresi világunk

Jöjj, halványul már a halál
Jöjj, véremben a remény vár
Feltámadsz értem hitedben
Gyermekáldott dicsõségben

Szembõl szembe

Mit szól a szó, ha csendben faggatod
Mit ver a szív, ha zokogva zaklatod
Mit ad a kéz, ha többé nem nyújthatod
Mit lát a szem, ha elment a holnapod

Azt súgja – mindörökké szeretet
Azt dobogja – meghal nélküled
Azt inti – hit nélkül nem lehet
Azt nézi – marad még a jelened

Hol a szavak robbannak, nem jövök
Hol vernek a szívvel, messzire repülök
Hol koszos kéz lelket rabol, menekülök

Ott vagyok, hol a szemed fénye átragyog
Mindenen
Vakon is.

Fény a párán

Szent, szerelmem szép és szertelen
Vágy, arcomba símulsz épp  testemen
Lélek, ráncok nélkül hív az élet
Erek, áradó remény, veled élek

Tavasz tárul, a fény vakító forrása
Fagy hull szívemrõl, leülsz nyoszolyámra
Temettünk eleget, fakó létünk hajnalra vár
Mennybõl süt rám a Nappal a bolygó szemsugár

-sírom, visszavárom eltévedt, árva könnyedet
A forró záport, az ömlõ láthatárt: szeresd szívemet
Néma könnyet ejtek én is, könnyût, ledéret
Hogy feledjem a magányt, a szívben a hûs jeget

A virágok buja illatát keresem, nem a bús temetõket
A végtelent, hol szabad szárnyán repdes a képzelet
Vágyadból belém csordul az utolsó csupor szeretet.
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Ha

Ha hozzám fut minden láthatatlan szál
Ha kedvet fúj felém a csapongó szél
Ha halottan is várlak a lerombolt vártán
Ha expressis verbis mondod, elmentél

Ha viszonyunk rákként rág bennem
Ha semmivé szûkült köztünk a tér
Ha isten s ördög együtt ver engem
Ha harakiri helyett a hátam döf belém

Ha félredobtál, mert falánk lettem
Ha felém taszítod kínod, haragod
Ha azt hiszed, vagy a végrehajtó isten
Akkor is rám fonod szeretõ karod
Ha akarod, ha nem

Vége

Hitted a megfojtott csendbõl
Ahogy elengedtelek
Hogy – bár némán  –

Szerettelek
Már?

S a könnyed befelé folyt a küszöbön
S nem tudtad, párod mér nem köszön

Folyt a pára, s nem láttad tõle
Hogy hol a szerelem

És hol
A határ.

És maradt most is, mint mindig
Egy búcsúcsókom
A számban árván

Amit végleg egyedül
Fagyva hagytál

Január 
Haván.

Hol már csak a gyûlölt magány vár.
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Elérsz

Ha a villám átcsaphat rajtad
Mikor feszültség uralja arcodat

Urald magadat, vészeld át életed
Fogom kezed, mondd: megengeded

Ha átjössz hozzám az éjszakán
Mosolyod nyújtsd, elér hozzám

S visszaszól, kacagtunk már valahol
Hol egymással járt menny és pokol

Száradt szív, halott szemek
Félénk lélekfalak, teérted megyek

Táguló tér, hiszek egy Istenben
Nem mentem el hozzá még egyszer sem

Most a fekete lyukban eltûnök
Ha kell, az ördögökkel feljövök

A Sehonnaiból visszaúszok a Styxen
Magamtól felmerülve, lopakodó szívvel

Ki nem mondott tiszta vággyal
Vársz egyre a megvetett ággyal

Hosszú volt az életút, kimerültem rajta
Keményre vágták a képzetem: ez elveszett fajta

Üvöltenék, ha a béklyó a számon nem zárna szorosra
Rabláncra vert ideáim nem lógnának sorjában felakasztva

Gleccserjégen csúszkálok mezítláb, örök hó ontja rideg sugarát
És mégis élek, megtalálom a szádat, mely belémitat egy leheletnyi imát

Hulló Hold, szálló Nap
Szökõ üstökös, a ma holnap

Fehérre dermedten nézem rossz kedvem
Csupaszra vedlettem, elhagyom életem

Szánkón suhanok az égetõ nyárban
Megfogom a lelked az izzó éjszakában

Belõled élek
Csekélyek az erények

Szédülök, szétesett a világom
Szánom magam, elvettem, mi megáldott

Elhervasztottam a kórót is az árkon
Elszáradt a mezõm alattam, elbotlom

S te majd ott állsz fölöttem
Benned sose kételkedtem

Visszaadod az álmom
Megõrizted a lángom
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Igazán szeretlek

Átsuttogtál hozzám záporozó könnyeden
Az ajkad nem nyílt ki, csak intett énnekem

Tudtad, hogy ezt így soha nem szeretem
De áthajlok hozzád, túl a szemeden
Vigyázva, hogy ne sérüljön életem

Szívedbõl felszáradó könnycseppeden

Képet kérek, szépet, arcképet
Egy fordulatot, a mozdulatod, ha érted

Mutasd meg a másik feled
Az én arcomat kérlek ne lesd

Hagy láthassam, jobban melyik szeret
Melyik adja ki nekem testlelkedet

Az-e, amely bölcsen behúnyt szemmel ad vágyjelet
Vagy az, amelyik kacéran nyílt szemembe nevet

Veled újra mellém lép az élet
Te nem szólsz hozzá? – kérdeznélek

Véget érek nélküled, szó nélkül

Ha végignézed
Hogy a hátamon 

Hogyan nyúlok ki
érted 

benyúlhat a lelkembe is
kis kezed

mutató ujjával
az ujdonsággal

hogy elért a hûség
átszorítod a nyakam
szûkül az artériám

mindkét szemed patakzik
könnyed nevetés

nem tudtam, hogy 
ez volt az utolsó búcsú 
A legutolsó a sokezer

Után 

Ha te sírsz, az az én sírom
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Egymás szemébe bújva

Elbújtam a szemedben, megpihenni benned
Szerelem nyugszik csillagfényei mélyén. Érted

Szikrázik itt minden, a nyári villám, s ha hó jön a fagy
Gyere simogass a szemeddel, ha már bennem vagy

Kiesek egy új világba
Minek nem volt még soha álma
Sebes, ha merne, csak rám várna

De száguld tovább, pörög felém
Feléled még, mint a halott remény

Mert a szememben Te csillogsz s a tiédben én.

Szóló-szonett

Szétszórt kincs nincs.
Gyémántod csillog, ha kell
Felfénylik a képzeletben,

ami a kényszerekben bilincs.
Szebb lesz életed, gyorsak szárnyaid
Csillog aranyad, száguldnak vágyaid

Karácsonyi angyalok kerestek kis társnak
Álom-úti csillagok ölelgetve csodálnak

I. 
Elsõ osztályú életen 

utazom
A tökéletes bûn, tény, elmaradt.

Valahogy most hiányzik 
nagyon.

II.
Csillagok csillannak
Csillognak elszállnak
a félelem Egyenlítõjén

Egyengesd hát szemérmed
Hisz foszladozik a remény

Bújj megkopott, vasalatlan mentém 
alá, s megtöltöm üres kedélyed.
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Lyukas

Kereslek mindhiába, de a cseppben nem a tengert látom
Egy vagy csak a milliárdból, csalóka fény az éjhatáron
Héjanász nem vérzik vágóhídon, elhagyott avarra repül
Ki sebet les más tátongó testén, megverten megszégyenül

Ó, sajnálom már, hogy más markol beléd
Tulajdonomból lettél szûkös elégtelenség
Asszonyomból tétova létmozdulat maradt
Belõlem bizonytalanság ózonlyukak alatt

Ó, úgy fáj már, hogy lõállásba kerültünk
S a harc múltán verdesve elrepültünk
Úgy sem jössz többé, hogy elrohansz közben
Kéjek helyett bukva kell rejtezkednem

A héjanász nem fér el a vércseppben
Õrjöngése lelket zúz a szívcsendben
Világomban senyvedõ kicsi virágom
Miért élezed életed sebzõ szilánkon

Szertefoszlott sejtelmek helyén
Csak por maradt, hamu, száradt vér
Megtalálom önmagamban a mélyet
Elvetted s nem adtad nekem a méhed

Végre vége

Repülünk majd, szállunk, víg eszményünk nyílt óceánja vár
Szemedbõl, vágyadból már áramlik a felszökõ fénysugár
Úttalan kiutakon keresed nálam megbékítõ csended
S megvéded mit Istened nyújtott, lelkedben a rendet
Ám adj, adj még egy…, még egy álmodó éjszakát
Hogy higyjem, ha eszmélek, vigaszként az ég bezárt
Karjaidba
Egy angyali összhangba.
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Tenyeremben, szívedben ezer év

Nézni, csak nézni behúnyt szemmel 
Szétnyíló ajkadon a szemérmet, a susogó álmot
Szemed fényét, mit úgy mint én senki sem látott:
Mélyedben a hozzám érõ értelemmel
(miért nem érhetlek el a szívemmel)

Szeretõm, vágyam, nebulóm s vigyázóm lettél olykor
Duruzsló imák szálltak hozzám minden pólusodból
S ha feljajdult a tény, hogy kiûzzük egymást a szobánkból
Némán tört elõ az erõ: végzeted újra Hozzám sodor
(a parton szelíd gesztenyés kísért egykor)

Én mindig csak a babámra gondolok, meg-megállva
Az alvó oroszlánra, a sérthetetlen tisztaságra
Ezerszínû lelkére, fájdalmakra, az üres ágyra
Elmosódó jövõképre, kiskutyákra,  titkolt imavágyra
(a szemed mélyen fénylik, s csókot szórsz a tájra)

És ha megint megtalállak, megyek veled, táncoljanak a bújdosó árnyak
És felbukkansz újra a végsõ búcsúhoz, de már húz magához a város
Még sietve köszönsz messzirõl, odaadás robog felém, ez varázsos
Már nem maradsz soká, angyal mosolyog, de már verdesnek a szárnyak...
(ezer év szállt el, s a szemed kísér, fénye válaszol a mának)

A haza fele

Hazafelé, hol a magam szelleme tétován vár
Féllábbal botolva oly sokszor osontam már

Háttal szólok az ajtónak, hogy bemenjek ki
Szótlan terekben tompa színek: nem szól senki

Ám most mégis hallok húrokat, lantokat, susogó dalokat
Szemfényeket a levegõben, haragokat elmenõben

Vágyakozást szótlanul, kivágott vihart, ahogy a zavar elvonul
Képzet helyén három dimenziót, s a negyedik belém simul
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Ébredés

Mélyen pihen édes álmod, könnyedre váltod életed
Könnyeket rejtesz szemed mögé, siratni mindig nem lehet
Táltos regél a titkokról, miket a kínok olykor feledtetnek
ÁLOM marad itt mindig minden, öleld csak a rejtelmeket.

A rejtjeleket, miket csak a te szemed ért
hisz’ fizettél már eleget a szerelemért
a szenvedélyért, mely óvatlanul hozzád ért
s nem kérdezted, miért hal meg a virág a világért

Veled hajtottam álmodba megadó fejem
Dúdolgattam, volt-e már valaha ilyen. – Jó nekem,
Elûztem a rossz, vásott víziókat a világ legvégire
S ha visszajönnek, párnád lesz a bástyám, vegyél szíveidre.

Úgy hallom, a messzibõl, neszeidbõl, szerelmed illatából
Úgy érzem, hellódból, hajad balzsamából, mindened dallamából
Úgy látom, szemed sugarából, kicsi létébredésedbõl, világod vágyából
Tested összes hajlatából, hogy itt vagy megint,  lány a Holnap álmából.

(a tavasz elsõ napja éjszakája)

Jó lesz, ne félj

Ha megsímítod a gyermekem
Érints meg egy darabot belõlem

Ha megreped egy kicsit az életed
Ha megroggyan vállad, nincs mit cipelned
Ha szerényen súgja neved a mátkád
Ki szintén eltört már, annyit várt rád

Pálcát törhetsz, vagy állhatsz kérlelõn
Imákat mondasz értem, nekem nincs erõm
Mersz-e szeretni, vagy elég szeretve lenni
Eljössz-e értem, vagy ördög vigyen ölelni

Ha belesírod üres markodba
Bánatod, mert az élet ostoba
Ha majd szálldogálsz rendben fölfele
Már tudod, alulról nincsen semmise

Hetedhét szállt el a hitem
Egy szem maradtam dicstelen
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Kallódó kajla

Keskeny szád fölött kikacagott a szemed
A lelked a szívedben a hûségtõl remegett
A vágyadtól: hogy az ágyadból, ha felkelek
Az Éjjel ha elmegyek, a Nappal visszajöjjek
S beléd bújjak a naplementével
Mikor lassan ránk borul a tisztázó éjjel

Arcod bársonyán lassan kúszik a kezem
Tiszta, szelíd, ránctól még kíméli a zord félelem
De megrebbent szempillád, ijedten megrándult
A szavad halkan szólt, mindenünk megbénult

Mikor bújhatsz végre újra belém? – mondtad
S combjaid a medencémen zárként átkulcsoltad
Mennem kell, súgtam én, – Örökre? – kétkedtél
S a testeden átfutott, megint elveszett a jó remény

Nem mondtad ki, mi dadogott némán a nyelveden
– Mi lesz velem? Ismét egyedül? S az életem?
– El kell zúgnom. Én nem vagyok én, csak az árnyékom mellettem
Tétlenül szemléltem, amint a könny nagyot fordult a szemedben

Nem vagyok erõs, csak ha befelé fordulok
S megfejtem, mi már régóta zárt titok
Leszek-e még valaki? S a combzárt lefejtettem
Lassan a vállamról, kezed lehullt megtörten.

A fény tompa lett a szempillák alatt
S bár nevettél, könnyed elnyomta hangodat
Befelé csordogál minden, szív, szem, élet
S a vigasz is hazug, hogy majd téged keresgéllek

Még visszaintettél, háttal állva az örömnek
S nekivágtál, félve, kétkedve, a morcos létnek
– Ne bándd meg – mondtam én
– Ne bánts meg – mondtad te

Egyszer, épp egy héttel késõbb, fáradtan lerogytam
Papírt vettem, hogy a lelked felvidítsam, pennát fogtam,
S most látom messzirõl, a könnyes vígság sikerült
Az arcod, a szemed, a szíved – mind kiderült

Nélkülem.
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Öl

Öljek, hogy éljek
Megölnek, hogy szeressenek
Féljek, nehogy féltsenek
Hajtsd rám a melledet

Add a szádat, egy leheletre csupán
Szoríts magadba, s súgd, meghozod kisbabám
Nagyon ájulásszerûen élünk csak
A kérdéseink a torkunkban ragadnak

Menj el drágám, hogy bennem maradj
S tapadj itt, hogy hiányolhassalak
Karolj át, hogy szétfejthessem a kötelet
Szakítsd te is, hogy megölelhesselek

Szendereg a világ, pördül még egyet
S sírdogálva az álomba ténfereg

Sorsaink 

Miként az értelem, mely lassan, a szégyenlõs homályból fényesre váltva 
magára ébredt Benned, s kinyitotta ajtaját a világra.
Kitártad már minden ajtódat rám, s fényt röpítesz az arcomba.

Miként a szirom – most, hogy melyik is még, nem mondhatom – nyílik tavasszal, 
kidugja titkon a fejét a télen szárazra fagyott rügybõl.
Hogy engem hallhass halkan újra: szavakat a keresett szerelemrõl.

Miként a szél titkolja, honnan jött, s nem tarthatsz vele, ahol aláhull
újra végigsímítja fáradt arcod, melyrõl épp elszállt a remény.
Ez vagy nekem a testeddel is, s a sorsodban most ez vagyok én.

Miként rejtett vízerekbõl ered az összes óceán, s minden tengere
köddé válik a Nap végtelen melegétõl, így olvad egybe föld és ég.
Akként tér vissza minden elfojtott vágy; bár a nevét keresed még.
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Két év

Ha elkerültük volna akkor szédelegve egymást
Ha nem rendelte volna el a sors e taláIkozást
Ha nem emelted volna felém kiváncsi szemedet
Nem szülhettünk volna egymásnak szép szerelmet
Ha nem tudtuk volna, hogy ketten leszünk egyek
Ha nem kérte volna szíved s szemed, hogy a tied legyek 
Ha nem ölelt volna már elõre magához végtelen vágyad 
Nem tudtam volna meg, hogyan jajdul szerelmet az ágyad

Ha nem fürkészte volna néma tekinteted
Ha nem rebegte volna szád, oly' félénk nyelved
Ha nem rettegtél volna szavakkal is szerelmet vallani 
Nem kérdeztem volna soha, milyen a szívemet hallani 
Ha nem veszem meg neked egyszer a kis virágot
Ha nem jut el a lelkemig letagadott sóhajtásod
Ha elhallgatod a bajt, tolakodó stricik zaklatását 
Nem ismertem volna meg múltadat s annak elmúlását

Ha nem lett volna szélvész ölelésünk, ezerrel a mélyedben 
Ha nem száguldtunk volna egymást élvezni kéjes fellegekben 
Ha néma sose maradnáI, bár a könnyed beszélni kényszerül 
Nem láttam volna az angyalt, pedig már velem szemben ül 
Ha most a lélek rejtekében várod a valahova hívó szót
Ha szorít a tér s az idõ, s váIaszra készteti a tétovázót
Ha a jövõ százismeretlenes egyenletet firkál lapjaidba
Ne add fel, hidd, valaki aranyszõttest fon ritkuló hajadba

Ó
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Fenn a magasba ér a szemem
Csak hideg ne lenne földemen
Csak a jég ne húzna magához
Csak a fagy ne érne anyámhoz

Sírban alszik húsz éve apó
Rajta nyugszik csendben nagyanyó
A sir szélén én, az álmodó
Életben halál csak sírva jó

Leplet rántok magamra, hull a hó
Lentrõl fel, földi jégtakaró

A halál álomba ringató
Ha meghaltál, hív, ringat a jó

Hó, hé, fagy! Halál! Jeget faló
Kaszás, lékvágó, jeget faló

Társam, bajomban hû sirató
– S vágtat velem a megbotló ló          



Karcsú hajnal

Magamba rejtettem az ismeretlen virágot
Szép, selymes bimbói megszülik a világot
Az enyészetbõl az örök fényre szökkennek
Ernyedt kezeim tegnap temetésre készültek
Alattuk a tested feszült, a lelked zsibbadt még
Amíg az ébredõ vér, a mély feloldja a feszélyt
A könnyes férfi arc, a harc, mely megremegtetett
Már minden a tiéd: holnaptól õ lesz az embered

Én is lehetnék még szeretõ apa, bár senki nem mondja
Szétszórtad életed mindenkibe, mondod megborzongva
Én is leszek ötven és egy éves
A homlokom is lassan éjérdes
Az ajkam mellett lefut a ránc
A merszem gyáván halálra vált

A félszemû félszeg mosoly
Fél-e még, hogy megfagyasztja
Oly derûsre nyíló arcom
Mely nem vált már vigyorra

A ráncom majd elõveszem
Galambbal küldöm, kedvesem

Tárd ki kebleid, a szárnyad
Átkínlódtam ezer vágyat
Ha kéred a létem, hogy visszatérjek
S mondod: amott a sarkon még én élek
Ha már beléd temetkezhettem
Ha már nem hittél te sem nekem 
Maradj megszépítõ szerelmem

Susogott, amíg meg nem szánt
S belém szenderedte száz álmát

Elment, ami múlik
Csak a báj végtelen
Karcsú hajnal bújik
A kormos egeken

Húsvét 1999

Szeretem a holnapot az ajkamon
Ölelõ karod nyugszik a vállamon
Szelek fuvallatát fáradt testemen
Nevetõ arcodat, csókod a kezemen

Csendes öblöket a vészjósló tengeren
Táguló öledet, ha ágyad a menhelyem
A hatalmas vitorlákat, a tajtékzó habokat
Szirmaidat mindenütt, befedik bánatomat

Szeretem a szép éjszakát a takarómon
Dús, új kéjedet áradva feszülõ ágyamon

Az orkánt, a tékozló vihart eszméimben
Illatodat, ha szigoromból megbékéltem

Számtalan csillagot, s ismeretlen üstököst
Virágidat, miket az Isten tenéked öntözött
Az ûr temérdek nesztelen zaját, zûrét-baját
Szeretem a szerelem védtelen szabadságát

Itt vagyok

Sírva és nevetve 
De mindig egyszerre
Bomlik ki szavunk
Szeretlek

Csillogón csillansz
Csendesen villansz
Csacsogón csókot adsz
Csupa csillag

Mellényeden mancsom
A szád rám szabtad
Akarom a karodat
Szép álmot

Holnap is megizzad a Nap
Veled kel fel, arccal a világnak
S nem látod, mint épen kifosztanak
Az éjjel
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Más
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Egeket kergetek, szerelmet temetek
Hazámban halálom, tapadok halmomon
Mennyeket fecsérlek, szenteket cserélek 
Vadságom próbáIom, otthagyom otthonom

Kereslek eleget, szenvtelen szeretet
Álmokban osztódok, jármomban maradok 
Merengek jegyemen, heveny éIetemen 
Bánatom átadom, áIdott csók anyámon

Lebegek Ielkekben, testem temetetlen 
Hódolok barmoknak, akarnok zsarnoknak 
Réseken élvezek vészterhes kéjeket
Látomás fojtogat, 
Nap horkol Hold alatt

Fekete Ielkekben kecses kis értelem 
Hagyjatok, átszállok, sorsommal bujdoklok 
Fényeken veszteglek, féItésed megmenthet 
Bomlásom vágyáIom. KivégzeI, angyalom?

Szétszakadt szivárvány

A kettétört, szétzúzott, s aztán darabokra hullott, semmivé porladt szivárvány – egész szomorú sorsa – nagyon elszomorí-
tott. Én még soha nem láttam ilyen gyönyörû életet kudarcba rohanni. Ezer színben fénylett, azt hittem, meleget ad, szór
rám, hogy bearanyoz engem is, és most hatalmas üres lyuk tátong fent a helyén.
Az én szelíd képzetem varázsolta élõnek a felhõk alá, az esõ, a zápor mögé színes pici babámat, a szivárványt. Benne
volt minden szerelmem, minden eltûnt remény. Percekkel ezelõtt a Nap rajzolta meg sugarával, ekkor még szikrázó volt
s csak az enyém. A könnycseppekként csordogáló meleg nyári esõ párája szedte égi csokorba a Nap ömlõ fénysugarait,
ömlött a levegõ forró nedve, párád rám, a párodra, kedvesem. Néztelek, kedélyesen pompáztál, orgiákat idéztek a bomló
színek, tele voltál bujasággal ott fenn az égen.
Most aztán hirtelen tomboló, irigy szelek, viharos lökések kapaszkodnak a szivárvány-szoknyád szélibe, rám hajolnál
újra, mintha csókért nyúlnál, de én már észrevettem a kétségbeesést, amikor összeszorult az ajkad, s leesett az elsõ szél
rázta szivárvány-gyöngy a nyakadról, zuhant bele a tihanyi mélybe. Szaggattak az idegen déli fuvallatok, te átkaroltál
volna még – ilyenkor mindig megteszed, ha elveszítésemet érzed. Pedig tündökölsz még, bíborvörös a hátad mögött a
tér, de bal és jobb oldaladon most éppen leszakad aranyos lábfejed, hangtalanul a tóba. Riadtan nézek fel.
Nem fogom elhinni soha, hogy e tüneményt, az enyémet széttéphetik a láthatatlan sunyi viharok, alattomos suttogásaik,
felhõk közötti pletykálkodásaik, a rosszarcú, a szépre féltékeny modortalanság. Egy rég elfeledett némber, felhõ vágtat
most feléd, kielégítetlen hajlamaival, bosszúvágyaival, belemar esõáztatta, nap barnította szemeidbe, te hirtelen elveszí-
ted a lelkedet, az erõ elhagy, az erõ, ami a zivatarok utáni váratlan, légies szépségbõl, a friss levegõbõl, víz és fény
szerelmébõl táplálkozik. Elhitetted velem, hogy át tudod karolni az egész világot, s a teljes kör minden pontján, ég és föld
között mindenütt ott vagyok én, a komoly férfi, éppen és mindig én, mert én vagyok a te egyetlened, a te egyetlen ellen-
téted.
Most egy villám csap át rajtad, megvakít mindenkit, aki téged csodált, sûrû fekete ordas felhõk tolakodnak eléd, közénk,
hang nélkül zokogva összeomlasz, még csak nem is rám, aki erre várok minden árva szivárványlány láttán, hanem száz
kilométerrel odább, keletre szöksz. Elolvadsz máris a mindjárt újra rekkenõ nyári forróságban. Egyetlen nagy, megtisztító
esõ, tiszta szerelem utáni vágy adott volna értelmet, mióta élek. Megfagysz most te is, jégcsillogássá keményedsz a fel-
hõk kegyetlen hidegében. Keresed máris az új napot, amelynek aláfekhetsz ismét egyszer, valahol, ahol már nem is lát-
lak, a tíz perces szivárvány csillogásért. S aztán megint tovább szaladsz a következõ ismeretlen párák útján, s már nem
akarsz emlékezni, hogy volt egy párod itt lent a földön. 



DRÁGA ASSZONYOM, elõször,

ha azt gondolom
él még a szépség
a szemében ég még
a fényesség
a szívében rejlõ
kedvesség – megéri az emlék.

Olyan volt rég (Ön)
mint a felszentelt remény
Ön volt a pozitív tény
a sóhajából a szájára felcsillanó fény
susogó gondolatok a tágra nyílt szemén.

Ez itt a Föld? – s fölém hajolt a Napból
átnyújtott egy csillagot, „ez minden, mit rád hagyok”
arany szeme a mélyén rejtélyben csillogott
Ébren vagyok?
a hajnallal elszöktek a csillagok

Gondolkodom
elmondhatom-e, Asszonyom
bizony végigszántott az élet az arcomon
de gebeszkedtem tovább, lépdeltem a vállamon
cipekedtem, zsákutcával a hátamon

Lefelé.
Elég volt, mondtam: elégettek
s Önre gondoltam. Igen. Félreértett
amikor s amiért nem költözött belém
szívével elõre, háttal a múltnak

Így most magam megyek magamban lefelé
az évek lassan el is múltak
kimúltak
majdnem.

DRÁGA ASSZONYOM, másodszor,

miért oly’ jó a neve íze
Asszonyom
miért szelíd a szeme színe
nem tudom

Fáradt-e a hangja? 
ha végiggondolom
halovány mosolyom
segített-e Önnek valaha
az olykor imbolygó talajon
amivel megosztozott a magányomon
bandukolt, mint  menekülõ galambom

Fiaskó-nász a megzavart avaron.

Lefelé mentemben 
fennakadtam magamban
s a lopózó szerény hajnalban
ismét Önre akadtam akaratlan

Megszülte az új múltat a képzelet
megint magam lettem
bentrõl kifelé s nem vissza tekintett az élet
Felébredt szunnyadó erõm
e felõl nyugodt álma lehet
feszesebb lettem kívülrõl
s a bentben fesztelenebb

Kettesével lépem át a hegygerinceket
legyintek, repülök, ha mélyet látok
ha völgyeket, hol a bú oly sokat tekergett
nagy csizmában nagy gyerek vagyok
rég hanyagul hányatott, halovány haldokló
most izomköteggel a fejemben felfelé haladok

Eszemben tricepsz s bicepsz egymásra vált
5 sebességgel a kocsi a célba talált
ha meg-megcsikordul néha, kiszakad belõle
a zakatoló fájdalom, hogy annyi nõ után nincs hõsnõje

Haza vezet utam, kicsi házamba, járókás hazámba
a városba, ahol az Ön nyomában járok
látom mindenütt, ahol a cipellõje egy-egy emléket hagy-
ott
Ismét magyar vagyok
s ha Ön otthagyott
meglöknek a megtartott álmok

DRÁGA ASSZONYOM nincs többször
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Kisherceg-dal Leánkámnak

Viharra vár az õszi levél
Mielõtt lehull, beléd kapaszkodik
Zuhannál te is, de az élet remény
Alkonyod hajnalán hozzád ragaszkodik

S ha könnymaszatos arcod néha, egyedül,
Beborul, ülj mellénk, a miénk a sírástól fényesül,
Ámulj velünk a groteszk-vigyorgó világra,
Igyuk együtt fényét, ízét fogadjuk imánkba.

Ha nem látsz már vasfalat, dühödt vérebet,
Mert cipellõddel porba rúgtad mindegyiket,
Varázsolj új várat, gerléknek szép fészket,
Otthont a világnak, ne bántson gyermeket.

Hatalmad a halállal szemben – kis életed
Az egyetlen, mit mástól kaptál – meg kell védened
Élj a csillagokban – a fellegek oly közel vannak
A Tejút fényszárnyán kérvényed – véget a halálnak.

Dal a fiúhoz

A titok tartása – erõd hasonmása
s mégis: a Nyíltság a jók társa.

A lelked szépe – kedved teremtõje
legyen Érted mindkettõ szeretõje.

A tested féltése – jövõd bölcsõje
add tovább, ez nemzedékek kérése.

A kar lendítése – a szemsugár magas röpte
kísérjen utadon, nincs vissza egyszer se.

A szív reszketése – a Veled egyek féltése
ha nemet mondasz, az férfiak temetése.

A vágy lüktetése – zúgjon sokak éljenzése
vad legyen iramod, béklyó mások ténfergése.

A szád szólama – szikrázzon a szikla alatta 
hogy ne mondhassa senki: mi az, ebadta?

Az ész végtelensége – ez kell, minden mindensége
lágy dallamok, hó, szánok, hûvös álmok. Álmok... –

Álmok mégse?

Héjanász az avaron

Felnevelt gyönyörökön szalad a kedvem
A testem védtelen hever a kezedben
Vér, ivar, könny-gyöngy keveredik a kereveten

Kitágult pupillád, szemed üveggé vált a messziben
Most vágott beléd a szerelmi villám titkod mélyiben
Kioltotta tékozló kedvét az ágyékod mennyében

Burjánzó hõséghullám, a hûség szent percei élnek
Elszenderülõ kicsi babám, vágyadtól miért féljek
Elgyötört múltunk után nincs gyász, csak ének

Érted is szól már a féltõ harag
Kiért eddig kócos ördög szaladt
Maradj hurrikán hevû kurtizánnak

És most karodon fog a tiszta bálvány
Félsz még az irdatlan magány után
Visz az úristen széttárt szárnyán

A halállal váratunk magunkra, ágyunk pajzán
Önmagába fullad a dühöngõ kaszás vagány
Expressis verbis, hangosan nem szólíthat, nem, egyelõre
Nem símíthat földet fölém szánalmasan egyenlõre

Kitárt feszülõ ujjaid tiltást szórnak minden temetõmre

Csitt

Fagyos fehér fátylat húz magára a Nap
Új asszonyom kezében jégcsappal símogat
Vasszívét vulkánmélyben acéllá edzette
Búm bánt, hidegen hasít fel rideg kedve

Roncs honol kies árvaságomon, új asszonyom
Rom vár rám nászágyamon holtnéma éjszakámon
Csontom ezer szilánk, s életem a mélybe szakadt
Csalánnal borítod be majd mély, szûkös honomat

Lélekbõ vagyok csupán, bõ vérem elfogyott
Oly nedves lent, ha fent ellopták víg világod
Szikrák a vak sötétben, a pokol tüzesen foszforeszkál
Lyuk rángat lefelé, csendben égek, szívemen sátán sétál

Új, édes kis asszonyom lám tanleckét vett a
boszorkánynál
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Egy szép Valentin-nap                               

Hátadnak vetett háttal
Ágyadba vetett vággyal
Vágyadnak szóló szájjal
Szájadba érõ árral

Nekivágtam 
Muzsikáltam
Csillagutcán
Vándorlásban

Napsütésben
Lányos fényben
Nyomdokodban
Mendegéltem

Meg-megéltem
Cseppnyi vízen
A felhõkbõl
Mit kimertem

Elvágódtam
Feltámadtam
Égig égtem
Villámokban

Keresgettem
Mitõl féltem
Amikor még
Benned éltem

Isten mögött
Combok között
Utánozom 
Az ördögöt

Csak dörögtem
Csak hörögtem
Ki lesz így az
Én istenem?

Mentõ angyal
Kéjenc arccal?
Ölembe szórt
Forró jussal?

Vetkõzteted vágyaimat
Karjaidban sorakoznak
Pucér világ, ledér hajlam
Tágra nyíló kéjed rajtam

Oltár elõtt-után

Ébennel versenyezett hajad színe 
S csak lelked volt fehérebb ruhádnál
Menyasszonyom ajkán az ígérete
Többet ért, szebbet a feltámadásnál

S én, agg bölcs, kopasz fejem vélt glória
Csendben számoltam kis arám eljövõ éveit
S láttam, mint lesz gyolcsfehérbõl gyászruha
S hajába koros gond fonja hólészürke fényeit

S én még mindig ifjan, bár tetemem porrá vált
Szellemem szellemekkel viháncolja víg táncát
Mert legyõzhetõ a test, s az ében esõben korhad

Ha hívságod tükörben hódol reggel-este korodnak
Ám végtelen a szellem, mely túlél minden földi bajt
Ne bánd, ha elhagyod, bár szeretted, e dicsekvõ ricsajt

Igen

Én szeretem az igent
Megtalálom, ha messze ment
Szikrát csiholok a száraz gallyakból
S a partig úszok félholtan az elsüllyedt hajóról

Élénkül a szívem

Márványból csiszolom a két kezét
Gyémánt adja majd ki kis szemét
Pehelybõl vetem meg a dupla ágyat
Fénybõl építem neki a szobákat

Születnek a picik, a világ feléjük fordul
Karomon gyermekhadam majd’ kicsordul
Élénkül az élet, kinyílik a virágvágy
S kvartettet ringat az öreg dupla ágy

Szemem tágra nyílik, kenyerem is édes
Útra indultam újra, hagyva, mi szennyes
Magasba tartom a három kiló lüktetõ szívét
Csodálva, mint sírja világgá az elsõ mesét
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Mindig remény                                       

A fellegek felett járok
Kis cipellõm ugrabugrál
Nem félek, hogy lezuhanok
Reményt gyújtok a csillagnál

Számûztem a félelmemet
Itt fenn nincs sír, nincs sírásó
Kitágítom szép lelkemet
És mindig fentebb volna jó

Vágy tüzel bennem, égõ ég
Senki nem kísért utamra
Magamra hagyva – dicsõség!
Ha kell, szállok más csillagra

Kiscsillagok, kisbabáim
Születnek a messzi fényben
Még messzebbre ükapáim
Trónolnak az ég hegyében

Rájuk villan lelkem: – Rokon!
Egy sincs, ki ne ismerne meg
S hogy menjek biztos utakon
Mellém állnak a fellegek

A születés titka csábít
Honnan jõ az élõ remény?
S ha csillag-kicsim rám sandít
Szemében én vagyok a fény

A halálról hallgat apám
Érdektelen kis semmiség 
Ha utód gügyög fia vállán
S szemében az örök fény ég

Csillagport szórok magamra
Halhatatlan lett az élet
Halljátok lent? – az árnyakra
Dicsfényt szórjon mind, ki éled

Gyújtsuk meg hát a világot
Járjunk végtelen utakon
Szívünkben hordjuk a lángot
Redõnyt ne tûrjünk arcunkon

Szeressük az égi testet
Hogy öleljen át bennünket
Szüljön újjá a természet
Ha por temetné sejtünket

Fiaimhoz

Csapkodj piciny szárnyaiddal
Édes fiam
Szökj magasba álmaiddal
Hol apád van

Iramodj a dús mezõkön
Világvégig
Sugárfényed ránk ömöljön
Szállj az égig
Hárfán pengetsz, ha hozzánk érsz
Csendül a dal
Csak úgy szeress, ha már nem félsz
S nincs, aki csal

Élet árad s a halál fagy
Sose fuss el
S ha a fekély lelkedig hat
Keress engem

Mert nincs semmi; végtelen van
Híd az égig
Kézfogások az apáddal
Életvégig.

Tavasz a magasban

Buborékban száll fentebb a május
Fakoronák mossák le piszkukat
Mint virág az ágyásban, belém bújsz
S bilincseink a földre zuhannak

Reményt rajzolsz, gömbölyded áldást adsz
Szellõ fújta testedbe magvaim
Ajkaddal reám titkot tapasztasz
Mert szívedbe értek buja vágyaim

Fény hull alá az égbõl, szivárvány
Õzike-szendén kínálod tested
S én mohón rágom a húsod, balgán
Zabállak: félek, elveszíthetlek

Kint dobog a virágok kis szíve
Madarak rajzanak titkos célba
S ha félénk életünk nem remegne
Égig érne kettõnk vágott szárnya

Csecsemõt hordasz szíved alatt
Nesztelen vár: a tavasz mit hozhat
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Egy ismeretlen szó

Csillog bennem épp a szemed
A véremben téged nézlek
A tiédben én bugyogok
Egybe érõ varázslatok

Vallás vagyok, te tagadás
Én ige, s te a káromlás
Egy szó ég a levegõben
Sose tudod meg, szerelmem

Haza

Nekem piros a zászlóm
A felsõ harmadában

Fehéren hirdet békét
Hont a vérzõ hazában

Zöldell a mezõ, a bérc
Virágrét balsorsában

És

S Te, és Te a szememnek
Mint folyam a tengernek

S én, és én a szívednek
Mint szülõ a gyermeknek

S mi, és mi az életnek
Mint az ég a napfénynek

S még, és még ha szeretlek
Mint éhes a kenyeret

S majd, és majd ha meghalok
Csak életet majszolok

S majd, és majd ha ébredek
S majd, és majd ha ébredek
S majd, és majd ha fény leszek

Még mindig

Ha a szemed csillog
S nem rablott aranyad
Az ad vigaszt, rangot
Ha két karom hagytad

Ajkad ontja mézét
S ha az enyém várja
Mint mikor a mesét
Adják szájról szájra

Szíved, a szívtelen
Mindig csak engem ver
Dobbanj az enyémen
Lángot vetsz az égen

Mindhalálig! – vérem
Utolsó nászt keres
Nyugszik a tiédben
Mint folyón a füzes

Hiszek

A Hit-temetõben csendben lépdegélek
Hagyd, hagyd még ezt a percet, kérlek
Ha lépteid nyomán már semmi sem sarjad 
A foltokat, ha akarják, hagyd most már rajtad

Ezek miatt lettem oly hirtelen hitehagyott 
Rossz kedvemben hit-sírok között járdogálok 
Megtérnél, de nem tudtad, hol a végsõ határ 
Hit-tudat nélkül kopott gyászruhád vár

Hit nélkül az életed agyonnyomja szívedet 
Hunyorogva bezárhatod távlatvak szemedet 
Hamleti fejedet az öledbe fektetve keresheted 
Mi az élet, ha megölöd derûdet, örök örömödet

Fényesítem hófehér ruhámat
Élesítem csillogó kardomat 
Nem halok meg csak úgy, néha 
Hit nélkül az ember kicsit béna



Új világ születik              

Édes 
Véges…
Végtelen
Gyermekem

Imádd
Világ
Öleld át
Fénynyaláb

Hazám
Rád vár
Messze kék
Szabad ég

Csodák
Csókját
Aranyra
Hajadba

Apád 
Arcát
Nagyapád
Hagyta rád

Szemed 
Meleg
Ükanyád
Szíve áld

Tág tér
Bûz, vér
Támadás
Elbukás

Rongy, gaz
Nyakaz
Sír riad
Halott Nap… -

… S te élsz
Szélvész
Csak igen
Soha nem

Fiam
Villan
Kietlen 
Sötétben

Hímzett élet                                         

Kitárt karod
Akaratod
Nyíló lelked
Teremtett meg

Égõ tüzed 
Testmeleged
Égi imád
Piciny virág

Kis gyermeked
Elevened
Sírban apád
Féld borzalmát

Új és új nõk
Álmod megnõtt
- Isten piros:
Neki tilos

Feslett múltam
Majd' kimúltam
Fehér kegyek
Mentettek meg

Tiszta arcom
Széllel mosom
Zápor éltet
Messzi fények

Hímes élet
Adj még delet
Dagaszd vágyam
Virágágyban

Adj hûs forrást
Csók-csobogást
Rengõ csípõt
Nyári felhõt

Ölelõ kar
Ha betakar
Madonna-mell
Nagy õz-szemmel

Mélyvöröslõ
Lázban égõ
Áradó hõ
Legyen a nõ
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Gubcsi Attila: Hímzés, minta
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Gubcsi Attila: Álom nélkül



SZERELEM, SZERELED

67

Legény nézi a plafont. Kék ég van rá festve. Az örökkéva-
lóság. Igenje ott esetlenkedik, szökni akar, de mindig vissza-
esik. Legény lehívja magához. Az ég alá áll, hozzápasszint-
ja – belepaszírozza – saját vágyait, beletörli izzadtságát és
elkezdi felfelé tartani, nyomni az örök kék eget. Hányad-
szor már, Istenem? Rám esel?

(Idézet a 72. oldalról)

Gubcsi Attila: Kalap alatt



Amikor besüt a nap

Olyan volt a fény a szoknyáján át, mint az álmok, amelye-
ket az ébredés után is magában akar tartani az ember, fõleg,
ha 16 éves gimnazista, és még életében nem fogta meg lány
kezét, mert egész életében fiúiskolába járt, most csupa fiú-
gimnáziumba, minden testvére fiú, a kisvárosszéli poros ut-
ca vásott kölykei kizárólag fiúk, a lányok ki se mernek jön-
ni az udvarból, ott bõgnek a tehénnel. 
Mint az álmok, amelyeket nem ki, hanem befelé akar dör-
zsölni a diák. 
Ilyen volt az õszi, szeptemberi meleg napfény a szoknyáján át. 
Aki még nem látta: ha a ritka szövésû hófehér vászonszok-
nyán azért süt át a nap, mert a vadonatúj bombatanárnõ az
ablak elõtt mászkál le s fel, akkor érdemes volt kitûnõen ta-
nulnod az elõzõ sok évben, mert most az elsõ sorban ül-
heszt, és nyugodtan megvakulhatsz.
Ilyen volt a tanárnõ, friss diplomás, elsõ osztályával meg-
áldva, menet közben érkezett az agg orosztanár bácsi nyu-
galmazott helyére. És a napfény tudta ezt, tudta a tanárnõ is,
most már én is, érdemes volt tanulni. 
Így kezdõdött az életem. A második gõgicsélés kora.
Serdülõ fantáziám mindig hatalmas, rám omló mellekkel
kínzott, teljes spontán valójukkal, s most itt ülök a padomban,
s a füzetbe bámulást színlelve majd’ megszakadok, hogy a
szemem tengelye mégis az ablakon besütõ fény visszképét
lássa. Lényegében semmit, csak körvonalakat, suhanó szok-
nyaráncokat, egy eddig teljesen ismeretlen világ ugyan tel-
jesen ismeretlen marad – és mégis kitárul minden, mert ami
nincs, azt kitölti a vágy és a régóta elfojtott fantázia.
Két erõs, kecses comb áttetszõ vonala elsétál a fény elõtt,
megfordul, most hátulról sejlik, a nyakam mereven a fü-
zetbe esik, miközben száznyolcvan fokban balra tekeredik
a szemtengelyem, leírhatatlan bravúr, ilyent csak Bosch-
festmények szörnyein láttam késõbb. 
Megfordul ismét, most elölrõl látom, közeledik, s csak
jóval késõbb, évek múltán tanultam meg, hogy az a sze-
méremcsont. Ugyanaz volt, ugyanaz.
Az osztály néma. Mindenki vakon nézi a füzetét, nem lát
benne semmit, a hátrább ülõk irgalmatlan bajban vannak:
nem csupán a szemtengelyt kell kitekerni, hanem át kell va-
lahogy ívelni az elõzõ sor fején is. 16 évvel ez még lehet-
séges, késõbb alábbhagy az ív.
A tanár néni – 27 éves – csillogott. Kicsit öreg volt hoz-
zánk, ez tény, meglátszott rajta, hogy nehezen viseli már ezt
a 27 évet, fõleg, ha a mi 16-unkra gondol, büszkék is vol-
tunk – én rátarti, zavaromban –, és tudtuk, hogy az élettõl
megkaptuk, számolatlanul, az elsõ ingyen ajándékot. 

Akik ezt akkor ott nem vették észre és nem köszönték meg,
azok késõbb megbuktak valahol. Biztosan.
A fehér vászonszoknyára figyelni kell, fõleg, ha ritka szö-
vésû – és akkor mindenképpen úgy helyezkedj, hogy a
szoknya közted és a Nap között álljon. 
Ez volt a legfõbb szabály, amit megtanultam 23 éves koro-
mig – s csak az váltotta le, hogy az ember legszebb és leg-
nagyobb beruházása az életben: a gyermeke.
E két felismerés között nem történt semmi érdemleges, leg-
feljebb annyi az említésre méltó, amilyen szorgalmasan –
ám kevés eredménnyel – igyekeztem a gyakorlatban alkal-
mazni a vászonszoknyatörvényt, még jóval a gyerektör-
vény elõtt. 
De mire megyünk e törvénnyel? Õgyelgünk a buszmegál-
lóban, s hirtelen észrevesszük a helyes napszög-szoknya vi-
szonyt? A repülõgéprõl leszállva a lépcsõn ugyanezt? S ro-
hanunk jól elhelyezkedni, a megfelelõ állásszögben? Nem
egészen.
Az ihletéshez kell ismerni a törvényt, az ambícióhoz, hogy
az hasson, lökjön elõre bennünket a napfényszög elsõ pilla-
natától, hogy azonnal kikerekedjen bennünk a nõ és a teen-
dõ teljes képe. A roham.
Amely nem hagyja nyugton a képzelõerõnket, amely visz a
lehetetlen és ismeretlen felé, olyan gyõzelmek felé, me-
lyekrõl nem is álmodtunk; de amelyeket nekünk rendelt a
sors, tudtunk nélkül.
S akkor nem szabad habozni, mert – nagy francia filozófu-
sok nyomán – „a töprengés a tett halála”.
Könnyû így utólag, a hegyrõl lenézve a völgybe, kéjesen
mosolyogni a zsenge üszõk legelészésén. De míg mászni
kellett felfelé, abba bizony beletört a bicska. S belém is döf-
ték – üszõk, borjak, tehénkék. Most itt tekergetem a baj-
szom… Könnyû így, de én innen már le nem megyek, hogy
azután újra lihegjek a hegynek fel! fáradalmaitól, reszkes-
sek a bukdácsolás kockázatától! Feljön a völgy.
Fiatal barátaim, ti ezt persze nem mondhatjátok. Remegjen
csak a térdetek, röstelljétek a ragyát az arcotokon, dadogjon
ki belõletek a meg sem született értelem, ha szeretnétek,
hogy vágyatok tárgya egy gyatra órára ágyatokra bukjon.
Reszkessen a kezetek, mikor az elsõ levelet megírjátok s
aztán még százszor újra, mielõtt végleg kidobnátok; s bot-
ladozzatok az elsõ virágcsokorral a kezetekben, fõleg, ha a
tiétek már el sem fér a kiscsaj kezében, mert a többiek gyor-
sabbak.
Vakargassátok a pattanást, száradjon ki a szátok, ha a nap
besüt a vászonszoknya belvilágába, tanuljatok, hogy az elsõ
sorban ülhessetek a döntõ pillanatban.
A völgy feljön – aztán majd  én megyek a mély völgybe.
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Csendes éj

Csendben fölé hajolt az élet. Ez már nem az éj volt. Nappal
történt. Föléje hajolt és megcsókolta. Életében sokadszor.
Vajon méreg van megint az ajkán – vagy egyszer mézet ad?
Élet, így is, úgy is.
Mindketten épp hogy csak kikandikáltak a résen. Félt emez.
Az élet is bizalmatlan és gyáva volt: annyiszor vallott már
kudarcot vele. Karcot hagyott rajta eddig mindig. A maga-
tehetetlenség sugallatát.
Aztán mégis felengedtek. Az élet átkarolta, majd át is ölel-
te. Belülrõl kifelé haladva. Gyomrát melengette, szívét boly-
gatta, izmait rezgette, a szemét tüzelte. Aztán arcon pu-
szilta. Brrrr. Jó lesz vigyázni. A függetlenségre. Hogy bár-
mikor, szabadon, szabad választás alapján, önálló, autonóm
és szuverén módon, beszámoltatási kötelezettség nélkül,
mindig és mindenhol azonnal kinyiffanhasson. Szabad ha-
lál, nem kötelezõ élet. Éberen, ébren, vigyázz! Puszii-íí!!
Már az élet karjaiban tespedt, észre se vette, ott ólálkodott
körülötte az élet minden szerelmes sóhaja. A testi vágy és
az esti ágy, bevetve. Vacsora utánra. Az After eight, a nyol-
cadik kielégülés után egy jutalomcsoki. Rögtön a feje mel-
lett, a párna alá dugva. Tükrök mindkét oldalon és az ágy
végében is a falon. A szemközti tükrök – és a végében –
eszméletlenül megsokszorozzák egymásban a mozdulatu-
kat, ezer test ömlik szerteszét. A lámpák izzása, a testek iz-
zása, a fantázia izzása.
Az élet kezdte magát elbízni. Megevett egy dupla adagot az
After eightbõl, addig rohant elõre az elmúlt másfél órában,
hogy éppen ennyi járt neki. Felült és rá se hederített, hogy
kap-e levegõt az imént feltámasztott ex-teszthalott. Én.
Késõbb a legdurvább módszert választotta – már-már a
szélhámosság szintjén – az élet. Szinte észrevehetetlen 
módon, de a lelke mélyéig hatolóan simogatta Ént. Brr. 
Vigyáza-a-t. Tudta, minden sejtjében tudta, hogy ebbõl na-
gyon komoly gondjai támadnak még. Eddig mindig elkerülte,
hogy simogathassák, nem olyan fából faragták õt, hogy…
A kézfején járt az élet. A kezével. Aztán a csókjaival. Itt kel-
lett volna valamit tenni, jó férfiasat, ezer bevált eszköz állt
a rendelkezésére a múltból – a férfias évekbõl -, ki kellett
volna menni enni egy darab füstölt sonkát, feltörölni az
erkélyt, és elzavarni a szomszéd macskáját (legalább meg-
nézni, hogy van-e neki!), s fõleg, fõleg: elmenni pisálni, ott
ragadni... Eszköz volt tehát bõven, de becsõdölt a gazda. Az
Én hülyén-megadóan tûrte, hogy a kezét csókolgassák az
ágybannn!!!! Vááá! Gááá! Zûû!! Brrrr!!
Igaz, mellette szóljon, nem fordult oda, félre fordult, háttal
az életnek, elutasítóan, érdektelenül, de…

Eltûrte.
Innen számítva érdektelen a történet, bárki megírhatja a leg-
nagyobb és legszánalmasabb giccset, ezt az oldalt itt most
üresen hagyjuk.
Mert minek mesélni arról a szégyenrõl, ahogy a független-
ség zászlaját porba hajtják? – a majtényi sík kurucai büszke
hazafiak voltak ehhez képest, pedig ömlött a könny a sze-
mükbõl… amikor Én esténként hazamegy. Ez a mondat
törlendõ, olvasás elõtt.
Otthon – bocs, ez is! – fõz, takarít, olvas, pitizik a tripla a-
dag After eightért, izzad-gürcöl másfél-két órát szusszanás
nélkül az ágyban, lustuló szemeivel már-már ügyet sem vet
a gondosan elhelyezett tükrök gyönyörû játékára, és csak
akkor üt oda nagyot az elõre elkészített pálcával, amikor az
élet a villanyt is le akarja kapcsolni. Sötét lesz ez így na-
gyon, angyalom.
Most az Én kezdte játszani az életet. Nem haldoklott már,
még mutatóba se; helyette virulens módon az élet fölé ha-
jolt esténként – emlékezz, nyájas olvasó, a mozdulatra, mi-
kor az Én még a fal felé fordult, ha-haa! bátran és férfiasan,
ahogyan apjától, nagyapjától elleste. Emlékezz és sírj. 
Át is karolja mostanában az életet, egyszer körkörösen át is
ölelte, és akkor én kezdtem csomagolni. Hát errõl aztán nem
írok!
Amikor az áruló megcsókolta az életet, elkezdtem keresni a
halált, szegényt. Hát már mindenki cserben hagyja, ócska,
hittelen gazemberek?! Megcsókolta, igaz, csak álmában,
nehogy észrevegye és aztán – netán – másszor is igény tart-
son rá; megcsókolta a kezét. 
Egy évvel késõbb, titokban, megcirógatta a haját és az ar-
cát. Ekkor már megértõen szorongattam a halál kezét, na-
gyon el volt keseredve, biztattam is, személyes eljárásomat
helyeztem kilátásba, ezt megköszönte, és megfogadta: soha
többé senkit se enged ki a markából, egyetlen tetszik-halot-
tat se, fõleg nem az életnek, amely… pfuj… nyálas… nyel-
ve…pff.
Az Én persze olyan nagyon hülye, hogy azt hiszi, megúsz-
ta. Ott nyáladzik most is, gyereket nemz éppen, jó, jó, tech-
nikája az van, iiii-gen, hopp!, ez jó volt, hopp… 
Gyereket nemz éppen, jó, nagyon jó, nem sok idõd van paj-
tás, kell is az utánpótlás, siess haverem, hagyj valamit ma-
gad után.
Az élet kéjesen kinyújtózkodik, észre se veszi, mi történik
körülötte, a gyerekügyrõl se tud még semmit, belekapasz-
kodik az Én tarkójába, jobb kézzel kinyúl, magában számol
valamit, elveszi az összes After eight darabkát, az édes szá-
jára húzza az Én homlokát, ráleheli, amit szokott és súgja:
ne hagyd abba édesem. Írj még!!!
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Gubcsi Attila: Fényben



Ellenfényben

A fény öltözteti. Most éppen vetkõzteti, de amikor felkel az
ágyamból, az ablakhoz áll; amikor fut majd felém a járdán
vagy a folyóparti füzesben, vagy rohan, mert már egy hete
nem látott, száguld a házam felé a buszmegállóból; amikor
elképzelem, ahogyan a gyerekemet dajkálja majd nevetve –
a fény öltözteti fel mindig, sajátos melegével, a szexualitás,
a zene és a forró levegõ keverékfényével, az ágy sajátos
szerepével ötvözve.
Most éppen vetkõzteti a fény, de így van rendjén szombat
délután. Fa alatt, bokor árnyékában, autó mögött a réten, az
Inter-Continental Szálló Várra és Dunára nézõ lakosztá-
lyában, a VIII. emeleten, olyan magasan, hogy nyugodtan
levetkõztetheti a szembeni nap, a korzóról ide senki nem lát
fel; áll az ablakban fényvetkõztetett testtel, ragyog rajta a
szerelmi tenniakarás izzása – én nézem ellenfényben, és
örülök, hogy a nap elvégezte a vetkõztetést, nem kenyerem
a ruhák lehuzigálása: ez a mûvelet a fényes szemnek való,
nem a matató kéznek.
Amikor mégis öltözteti a fény, akkor a haján kezdi. Rátûz
ezer szikrát és árnyat, bebújik a hajlatokba és rejtélyessé
teszi azokat – fõleg a tarkó, a nyakszirt táján, oda csak úgy
nyúlj, mint a szentélybe ha belépsz.
Nézz meg mindent, kujon, a sötét, langyos, pipaszagú hát-
térbõl, ellenfényben a vonalak sejtelmesek, tudsz mindent
róluk, csak keveset látsz.
A fény aztán lemászik a vállhajlatba. A gödröcskék – azért
e percben lehetnél közelebb is, pipás! – sajgóan hordozzák
magukon a huncut vágyat, õk a férfi érintés gyûjtõhelyei és
a nõi reagálás gyújtópontjai. Ezeken nincs mit öltöztetni,
úgy kell hagyni, ahogy vannak. Mindig fényben, láthatóan,
rejtélyesen.
Mászna a fény a mellhez. Ha vetkõztetnie kellene, most 
azonnali gyors munkára adnánk utasítást, ne, ne vacakol-
jon, elõ! De most öltöztetni készül a fény, és ez legalább
olyan fontos feladat. Mûvészmunka. Hogyan fedjük be úgy,
hogy nagyszerû szakértõ szemünkkel továbbra is lássunk
minden vonulatot, a bõr és alatta a legdrágább szövetek
minden rezdülését? 
El kell takarni feltétlenül, ez nem is kérdés, nem másé, nem
préda, s mi is csak ritkán láthassuk teljes mellbõségben,
mert unalmassá és érdektelenné válhat. Az elrejtettség és a
ritkaság a legnagyobb kincsek velejárója.
Egy évben háromszor engedélyezzünk a fénynek olyan öl-
töztetési technikát, amelynek révén elrejti ugyan a mell-
csodát, de annak felsõ, lágyan pihenõ, omló része látsszon ki. 
Szakácskönyvek leírása szerint úgy, hogy végy egy ollót,
amely hatalmas dekoltázst vág a ruhára, és úgy helyezgeti el

(barbár nyelvûek a „gyömöszöli” szót szokták használni itt)
a melleket a melltartóban, hogy azok ne csupán nagynak és
feszesen duzzadtnak tûnjenek, hanem a rózsaszín mellbim-
bó holdudvara ízlésesen ki is bukkanjon, ha a hölgy elõre-
hajol néha a tányér fölé – ebben pedig biztos lehetsz. Ezt a
szabászati eljárást évi átlagban csak háromszor szabad
alkalmazni, arab államfõ tiszteletére tartott fogadás miatt
speciálisan négyszer. 
A konkurens feleségek ugyanis kiirtanak pletykás szájukkal
vagy szemérmes ajkukkal.
A nap még mindig besüti lecsukló vörös-patinás aranyát a
Duna-parti szálloda szobájába, már nem tudod pontosan,
öltöztet vagy vetkõztet, neked türelmetlen érzéseid támad-
nak a tennivalókról. 
Meg is teszed. Mielõtt a fény a csipõ, derék alatt kezdene
matatni, két lapátszerû mancsoddal – védelmet nyújtani kí-
vánván – eltakarod a szemérem ajtaját. Az örök titok mély-
sötét világába nem engedsz buja fényt – mondod költõi
képbe burkolgatva a tényt, hogy te már bejutottál, ott más-
nak nincs, fizikailag nem lehet helye.
Ez gyorsan ment – mondod büszkén késõbb.
Túl gyorsan, te marha, megint elmentél! – nyikorog valami
érdes valóság melletted. Nem hiszel a fülednek. Tegnap es-
te, mikor itt tanyát vertél gyorsléptû új nõddel, tudtad 
ugyan, hogy holnap lelép majd, ha megkapta a születésnapi
ékszereket, de a ma nem holnap. 
Ez szöget üt a fejedbe, ez a nagyon érdekes összefüggés a
ma-holnapról, meg az ismeretlen mese az ékszerajándék
idõzítésérõl s a gyorslábú nyúlról; a szöget aztán valahogy
kiveszed, belevered a nõbe, aki lelassul tõle, olyan, mint
Krisztus a kereszten nõiben…
Még hogy én?, emígy füstölögsz magadban –; hogy gyor-
san, marha? – s mire kikászálódsz a fürdõszobádból, hogy
lemosd magadat magadról a másik félmunkája miatt, mire
magadhoz térsz, a nõ már rég nincs sehol.
Pipaszagú a fényed, elegánsan lassú a mozgásod. Az átvert
emberek flegmatikus nyugalmával próbálsz magadra ma-
radni, ami tökéletesen sikerült megint.
Költõi képek keringenek benned.
Mi lett az öltöztetõ fénnyel? Mi lett volna, ha…? Ha hagyod,
hogy a fény eljátszon még egy órácskát a nõ testén, s te
megfigyelhettél volna minden részletet? Ha nem mész oda
önzetlen õrnek a szemérem kapujához, a kezedet dugdosni
meg mi?!
Még volt egy órahosszád a szállodahasználatból, s te elpa-
zaroltad az idõt. Lemehetnél gyorsan valakiért, valaki min-
dig van, elõvakarhatnál a tárcából még valami aranyékszert
„születésnapot” tartani, de közben besüt a nap, és ellenfény-
ben hülyén ülni olyan frankó.
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Esküszünk

Amikor az ember esküszik, mondjuk a szabadságra, az 
igazságra, a királyné mosolyára, az anyósa életére, akkor
leemel egy darabot az égbõl. Vagy elemel? – ez csak
késõbb derül ki. Lerántja a csillagokat, beletörli az izzadt-
ságát a kék égbe, verítékezik egy kicsit, mert mi lesz, ha
rászakad az egész majd?
Amikor az ember megesküszik, nem valamire, hanem va-
lakivel, akkor feltesz egy darabot az égbe, odapasszintja az
örökkévalósághoz, sóhajt egy borzalmas nagyot. Az izzadt-
ságát itt is beletörli, de ez boldog csepp, a veríték nem a
múlt végeláthatatlan gürizése, hanem az új születésének
szól. Tartja az eget!
Az égnek ez mindegy, nem lát különbséget eskü-eskü kö-
zött. Õ biztosan nem szakad le!
De akkor mitõl a félelem!? Az eskü megszegésének, meg-
hiúsulásának rettenete?
Földig érõ hófehér selyemruhában áll mellettem az életem
fele. Az én olcsó szövetnadrágomat elfelejtettük kivasalni.
Kezében gyönyörû virágálom – ki a fenétõl kaphatta!? –, az
én kezemen rajta maradt a festék tegnapról. Nem értem rá,
rohantam megesküdni!
Átnézek a templom festett boltozatán, ugyanazt látom kint
is, mint a mennyezeten, a mennyek gyatrán festett utánza-
tán: minden angyal igyekszik észrevehetõ nyüzsgéssel fel-
hívni magára az Úr figyelmét. 
Az Úr laza mozdulattal, macsó módon terpeszkedik valami
kereveten – a festõk a budai basától vették át a középkor-
ban a motívumot, s máig sem tudtak jobbat kitalálni –,
zsebre vágja az angyalok örömködését, bájolgását.
Az én nadrágom meg gyûrött; a kezem festékes; és a cipõm
sarka kissé kikopott. Mellettem gyolcsüdén virít egy nõ. Az
Úr sokkal macsóbb, mint én, érdemes tanulmányozni. 
Az arcát nézem elõször. Mozdulatlan, nem oszt kegyet egy-
két angyal-derûért. Én meg itt vigyorgok, hogy „Igen!” (Ez
volt az eskü.) 
Az Úr megúszta agglegényként, hever a kereveten; fogad-
junk, hogy nekem kell majd mosogatni és levinni a kukát.
Az ég, mint mondtam, soha nem szakad le, nem nyílik meg,
pedig most adhatna egy kis segítséget. Mondjuk: átenged-
hetné az ózonlyukon ezt a gügye „Igen”-t, hadd fusson,
szökjön, senki ne is lássa többet, elég nagy a kozmosz, tûn-
jön el valamelyik gigantikus fekete lyukban. Az ég hallgat
meg, derûs kékben figyeli az esküt.
„Igen” – rebegi a fehér is; nem merek ránézni, nehogy azt
higyje majd késõbb, hogy én hallottam. Nem, nem.
Ráejt a virágálomra egy pár könnycseppet, azt gondolom –

engem nem lehet átejteni –, hogy ez csak a virágöntözõ
kertészkislány-szakma újabb manõvere; legyen víz a virág-
ra. Még egy potty, egy jó pár. Ni.
Az én igenem fent kering a plafonon, keresi a rést, a kiutat,
tudja, hogy valamekkora repedés, legalább egy hajszálnyi
minden falon akad, egy laza eskü biztosan átfér rajta.
Egyelõre visszajön a félgömb plafonról, új festés, nem talál
rajta lyukat. Pedig!!! Ha egyszer meglép, nincs többé
megállj; titkos és tiltott vágyak és e vágyak megfogható
hordozói várnak a fekete lyukakban. Hûûû!
Igen?!
Ezt ki kérdezi? Belhang volt: – Jó mondja! 
Gyolcsfehér mosolyogva csókolja meg az arcát, suttyom-
ban a száját is – félvállal eltakarva a pap elõl a látványt. A
közönség a padokat morzsolgatja: – Ilyen aranyosan kezdi?
Talán terhes már? Máris?!
Jó lenne, ha ez a puszi… hm… is elszállna, füstbe menne. De
nem. Ott ragad tartósan, le-tö-röl-he-tet-len! Ott ólálkodik kö-
rülötte, ott marad a zaja, az íze, a cuppanása és a kacagása. Kí-
nos puszi az, pajtás, amit SOHA nem tudsz letörölni!!!
Az Úr a plafonon a bajszát pödri. Hahó! Gyereke-e-k!
Az angyalok természetüket visszafojtva várnak. Legszíve-
sebben gajdolnának, hogy Éljen a nász, az Eskü örökkéva-
lósága – de nem tudják, mit szólna a macsó. Repdesnek ide-
oda, jobban verdes a szívük, mint a szárnyuk, súgnák
Gyolcsfehérkének, hogy legalább a mosogatást el kellene
vállalnia, de az Úr elõre nagyot mordul. Csend! Itt örök hû-
ség zajlik, hé!
A Legény fülében zúg-bong egy szó, vakarja a fülszõrét kí-
vül-belül, bosszantja, borzolja, nem akar kijönni belõle.
„Igen.” Tapogatja a száját, hogy tényleg onnan jött-e ki ez
a szó, de hûlt helyét találja. Ott már nincs, az biztos. De ak-
kor hol? Elszállt örökre, elbújt, megszökött, füstbe ment,
fellegekbe? Ó, add, remény!
Gyolcs igene egyszerû helyzetben van. Ott libeg, táncol, szó-
rakozik mellettük, egy tapodtat sem tágítana, visszhangzik,
ismétli halkan önmagát. Szívós fajta, haj!
Meg kellene neki is mutatni, mondani, hogy nosza, hátha
van ott egy rés mégiscsak a plafonon – s ha már egyszer,
csak egyetlen egyszer megszökött, akkor nincs baj, akkor
már lehet, sõt kell is százszor is, mindig, akkor már semmi
sem mindörökkéámen.
Legény nézi a plafont. Kék ég van rá festve. Az örökkéva-
lóság. Igenje ott esetlenkedik, szökni akar, de mindig vissza-
esik. Legény lehívja magához. Az ég alá áll, hozzápasszint-
ja – belepaszírozza – saját vágyait, beletörli izzadtságát és
elkezdi felfelé tartani, nyomni az örök kék eget. Hányad-
szor már, Istenem? Rám esel?



Fény, hó, sír                                                    

Fény hull a hóval is a földre
Szerelmünk fehérre gyötörve
Nyakunkban a téli éjszaka
Hajamban kedvesem õsz haja

Hófehér zuhanás a földre
Szívemben a ritmus eltörve
Sziszegõ fájdalmak lelkemben
A sorsom többé ne becézzen

Tavaszért sóhajtok az égre
Korom hull lágyan a szemembe
Befedem fehér fátyol testem

Vakon kereslek az agg csendben
Száll fel a hópehely a mennybe
Szerelmünk sírjában is égne 

Asszonysors

Asszonyt keresek, tüzet, reményt
Ki fájdalmam saját testébe zárja
Ráncomra simítom két kezét
Olvassza szívem’ az õ forrósága

Egeket járok, szõvöm jövõm
Hajnalt sugárzok, fényt kergetek 
Lent a földeken vár rám a nõm
Áldást, tisztaságot ereget

Levegõ vagyok, köd, fuvallat
Röptetem vágyam, harmatos lesz
Gyermekét hordja szíve alatt

S én kivigyorgom az életet
Lángoló kis nõm, álombarát
Miért bántom meg a nyugalmát?

73

Méz

Összhang szólal meg a csókunkban
Jó napot, motyogja szorongva, halkan

A zongorán felcsendül a harmóniadallam
Ajkamon mézcsepp, tiéden egész csupor van

Túl minden gondolaton, hol az igazság csak szolga
- él a lelked -, a valós is lézeng, zsákutcákba toloncolva

Túl az úton, mely értelmetlen és egyenes, rohan a távolba
Túl a szemeden is, lent a mélyben, vágyom a te vigasz-szódra

Búcsú

Az ölemben feküdt a feje
A vágya már a távolban járt
Csendesen csordogált a könnye
S én még szorongattam a nyomát

Porladt, bordás havat fújt felém
A múlt, kint a jövõ vinnyogott
Gyûrûm helyén folt volt a kezén
A hideg hold holtan dalt dúdolt

Termeim üresek, testem jég
Vajon a holt mikor ébredez?
Tán megtalálta örök helyét? -

Szívemben bezárul a rekesz.
Csak sírja sír, õ nincs rég már itt 
Rám is csak a vak hold világít

Illúzió 

A fák hegyén repül a szél
A végtelennel beszélget
Melleden nyugvó fejemmel
Lelkem is a tied lett

Tengert borzol az áradás
Tested megvadult fergeteg
Ringatóznék – nincs megállás!
Méhed gyömölcsét sürgeted

Selyem-álmot szövögetnék
Fényben csillogó életet
Te kötelet szorongatsz rég

S ki nem a szolgád, kivered
A fák helyén fütyül a szél
Egy lyuk hápog szíved helyén
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SZEXTETT
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Mint hit, bitangok ellen védelem
Mint fény, nyíló határ a szemekben
Mint harc, gyõztes fogás a kezekben
Mint vér, férfi szíve a szívekben

(Idézet a 86. oldalról)

Gubcsi Attila: Egy magyar Rodosz szigetén 



Az élvezet megcsal, a lehetõség nem (Kierkegaard)

Thackeray: Ha egy nõ elég csinos, és nem határozottan pú-
pos, ahhoz megy férjhez, akihez akar.
Gubcsi: Hohóóó! Éppen ellenkezõleg!… Ha egy férfi elég
brávó és nem határozottan púpos, az a nõ kapja ki, amelyik
akarja.
Nézzük. Tételezzük fel, hogy nem vagy liliommájú, a nõ
pedig nem fehérmájú. A kettõ nem ugyanaz példánkban. A
liliommájúságot itt abban a tudományos értelemben hasz-
nálom, ahogyan Macbeth kiáltotta katonájának, mikor az
hírül hozta a végzetes bajt, hogy tudniillik elindult feléjük a
birnami erdõ: „Pofozd vörösre a félelmedet, Liliommájú
pulya!” Mint tudjuk, a vörös pofon semmit sem segített a
gyávaságon. A fehérmájúságot pedig abban az értelemben
használom jelen szakpéldánkban, ahogyan fehérmájú volt
Zsóka, a vidéki szálloda óriási mellû kultúrfelelõse éjfél 
után négykor, párnával hiába tömted be ajakát, a szomszéd
szobák öregasszonyai egy percet sem tudtak aludni.
Ne legyél te tehát most vörösre pofozott katona se, és a nõd
ne legyen Zsóka, a kulturális, legyetek ti csak egy egyszerû
pár. Induljunk ki egy másik angol, Gladstone brit miniszter-
elnök híres, teljesen ismeretlen mondásából: A jövendõ el-
len nem lehet küzdeni.
Ha Zsókánk nem is nimfomániás, azért nyugodtan elhelyez
téged az alföldi nagy löszhátakra emlékeztetõ mellein; hogy
vagy? Õ már tudja, miért heverészel ott oly fesztelenül és
önfeledten, te még csak afölött örvendsz fesztelenül és ön-
feledten, hogy neked aztán tényleg nincs púpod és brávó-
nak tart az egész világ Kiskundorozsma külvárosaiban – de
a Cityjében is.
Eszed ágában sincs nõsülni, fõleg, mikor gratis fekszel
nagy halom melleken. Fizetni – nuku!
Zsóka, a tanyaközpont kultúrfelelõse olvasott lány, megje-
gyezte Victor Hugo azon mondását, amit maga is mondha-
tott volna, hogy „a nõk könnyebben megértik a férfiakat,
mint ez önmagát”. 
Zsóka érti, hogy te ingyen szeretnél mannához jutni. Meg
is kapod, mert õ is  szeretne a tiédhez, nem annyira szenti-
mentális vágyakból, hanem hogy folytassa pusztaközi
összehasonlító tanulmányait, nehogy kiessen a tudás, stb. –
szériagyakorlat.
Tiéd a világ. Nem is sejted, hogy púpod eddig láthatatlan
sejtjei burjánozni kezdenek, hordod te még életed végéig 
õket, s brávókat csak latin filmekben látsz. Most minden
forrón ömlik: a napfény, az erek- és ejakuláció, csacskaszó
Zsóka-szájból, ha most üres.
A helyszínek változhatnak, ha gazdag vagy és hülye, akkor
mindez Acapulco Hyattjének lakosztályában, kenyai re-

zervátumban; ha csak hülye vagy, a lakásban, amire vá-
lófélben levõ feleséged – a három gyerekre hivatkozva –
késsel a kezében tart igényt reggelente.
Zsókácskák lágy ölén nõ a rontás. Férj leszel megint, te, a
deli, púpnélküli legény, csak még nem tudod. Õ már igen.
Matatgass csak ingyen, élvezd nagyságodat, a szellemit és
a méreteset. A sejtek már vakarják a gerincedet, és egyszer,
mikor már hatalmasra nõnek, éppen akkorára, mint a Zsóka
naccság, akkor majd lassan észreveszed, hogy a naccság
lett a te pici pupikád – és a púpsejtek akkorára nõnek, hogy
eltörik a gerincedet a túlsúlyukkal, és akkor rájuk szólsz,
végre tisztán a felismerésben: Ne, Zsóka, kérlek, ne-e, en-
gedj!
S ha alaktalanná váló testedhez – ó, nem, dehogy, most még
folytasd nyugodtan a szalmakazalban Zsókácska dögönyö-
zését, bújj el képtelen mellkasában egy hosszú lélekzetvé-
telre! – belül társként máris növekedésnek indul a rosszin-
dulatú liliommáj, tapogasd alaposan. Úgyis jó nagyra nõ
hamarosan, mert kiderül majd – de elébb még húzd fel a
jegygyûrût mátkád móhó kezére –, hogy a Hölgy végtére
mégiscsak fehérmájú; hát persze hogy az!
Hiszen… nézd csak…! Õ volt ott, abban a szállodában…
velem is… az öregasszonyok másnap... aha! Kiderül majd,
hogy Zsóka fehérmájú, kicsi Liliomfim. Férjecském, édes
úr! S te, gyáva barátom, növekvõ púppal – Zsóka névre
hallgat és egyre jobban fáj –, valamint gyorsan dagadó li-
liommájjal hallgatod gyámoltalanul – kácska terjedelmes
orvosi jelentését arról, hogy neki alapvetõ problémája a
kielégíthetetlen vágy, és ha nem tesz meg mindent érte, 
azonnal megfullad – lent. A falu – Hyatt, Acapulco, váló
hitvesi ágyak – összes csõdöre újra és újra sorban áll, fehér
orvosi köpenyben, hogy a kis – kácskába öntse orvosságát.
És. Most légy legény. Most tarts ki! Ne hagyd magad cuk-
kolni a púpoddal, megvan már az így is, úgy is. Ne számold
az orvosságot beadó injekciós tûket, ne végezz rajtuk gya-
koriság- és méretellenõrzést.
Félrelépni már nem tudsz. Hát nézz félre. Mintha ott se len-
nél, nagyúri módon, elegánsan. Ismerõs lihegést – illetve
no!, ordítást, hörgést – hallasz minden órában, minden ka-
nyarban, égre vetõdõ mellek takarják egy kicsit a tiszta lá-
tást. De sebaj. Férj vagy, voltál is már, leszel is még. Ele-
gancia.
Zsókák mennek, jönnek, te vagy az állandó. Szarvad dugd
két púpod közé, önálló állatfaj keletkezett. S ha oroszlánként
ordítasz hozzá, te vagy az állatok királya.
Ennél a percnél emeld fel szép kis buksi fejedet, és fordulj
fel – fel, a cím felé te!, – amelyet te választottál. És keress
más címet, mert ez rossz. Téged a lehetõség is megcsal.
Hozzád tényleg elindult a birnami erdõ.
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Kréta

Anna félénken ült le. Inkább sétált volna. 
Túl sokan jártak arra, kisgyerekek szülõkkel, fiatal diáksze-
relmesek az igazi elsõ áldozás elõtt, kipróbált középkorú
nõk – nekik mégsem tarthat bemutatót, gondolta Anna, s in-
gerült lett –, és mintegy 50 méterrõl, egy fa alól eltökélten
nézte õket, õt kiemelten, egy középkorú úr. Szatír, gondolta,
ingyen sóra vár.
Hamvas Géza – igen szépen mutatkozott be tegnap – már
régen a fûben hevert, vidáman nógatta a lányt. Hamvas?
Honnan vette ez ezt a nevet, emígyen Anna, de visszaút már
nem látszott. 
A fûben ez a Géza gyerek egyszerûen átkarolta, majd a föld
melegébe kezdte belesímítani a mi kicsi Annánkat. Kinek is
az egyik agytekéje – ahol gondolkodni szokott – hûvös,
kimért tiltakozásba kezdett, a másik agytekéje viszont –
ahonnan Anna az érzelmei forrását magyarázgatta ország-
nak-világnak – pajzán játékra készült.
Nyár volt, kellemes nyárelõ, az utóbbi teke nagyobb prefe-
renciát kapott most, jobban alkalmazkodott, gyõzött. Anna
amúgy rendesen elsimult a fûben, s bár remegett egy picit –
másként nevelték –, a melle mindig is túl érzékeny pontnak
számított: hamvas volt az is, de nagyon gyors. Titkon be-
lepillantott a blúzába, éppen azt látta, amire számított, amit
olyan gyakran látott már, ha magára maradt otthon az ágyá-
ban.
A szatír feltette a napszemüveget, nem akarta láttatni, merre
kóvályognak a szemgolyói. Másfajta golyóbisait kezdte szo-
rongattatni a nadrágjával. Gyakorlott szatír volt, tudta, sok
ideje van.
Hamvas Gézukának be nem állt a szája. Szövegelt minden-
rõl, lélekvándorlásról, ezoterikus tanokról, a szegény lányok
hányódásairól és arról, hogy õ ezt mindig megérzi, s va-
lahogy arra teremtette a Teremtõ – akiben õ annyira hisz –,
hogy ilyenkor mindig ott legyen a nagy lelkével, a gondola-
taival, segítsen kibontani az elzárt érzelmeket, hogy õ auto-
didakta módon lélekkel gyógyít, bár az Orvosin mellékesen
principiálisan is tanulja, most végzi a hetedik szemesztert... 
Anna nagyokat pislogott a tudás láttán. Ezoterikus sze-
meszter? Auto...  
Ez igen alapos lehet, hû, tágra is nyitotta a szemét. Belsejét
erõs kiváncsiság kezdte szélesre tárni. Sikamlós lett a teste. 

És hogy ez a fiú hisz Istenben?! Bár mindenki ilyen jó
lenne.
A fiatal házaspár kezdte odébb terelni a két kisgyereket.
Igaz, a férfi úgy terelgetgetett, hogy mindig hátra fordulhas-
son, szemet jártatva gyereknevelés közben. A felesége ki-
fejezetten utálta ezért. Lökött egyet a kicsin, az elesett, a
férjnek most nem volt miért forgolódni.
A Hamvas gyerek már régóta tudta, hogy gyõzött. De azért
szóba hozta, hogy augusztus közepén Krétára utazik, két-
személyes szobát foglalt neki az apja, nagyon unja majd
magát. Anna füle testnagyságúra nõtt, teste kiváncsian és
megadóan ott állt a két ugyanakkora fül között. Ott feküdt,
pontosabban. 
Géza – milyen pocsék név egy ilyen klassz sráchoz – lökött
még valamit a spártai fegyelemrõl, Taigetosról és a dór
oszlopokról, s alátámasztandó, benyúlt Anna blúzába. A
kicsi feleség fellökte a másik gyereket is, a szatír nagy újsá-
got kezdett olvasni, maga elé tartva, lazán lógatva. Hu-
nyorított, mintha a nap sütne – sütött, a háta mögött. Anna
a repülõjegy árát mérlegelte. 
Ki fizeti? A melle nagyon nyugtalan és forró volt. A fiatal
diákgyerek sûrûn nyelt a távolban, ismét az elsõ áldozásra
gondolt. Illedelmesen meg-megállt, tûnõdni persze. A diák-
lánynak fogalma sem volt semmirõl. A Back Street Boys-
ról csacsogott.
Hamvas Géza keze már régóta elhagyta a blúzt, a bugyogó
rejtekeit tágította s értelmezte e tágabb állapotban. Anna
már nem volt jelen, szállt, szállt, néha zuhant egyet, azután
megint felkapaszkodott, rohant elõre. Erõsen fogódzkodott
Hamvas Géza fiatalúr combtövébe, nehogy magára marad-
jon a rohanásban. 
A szatír feladta, hasra kellett fordulnia. A fiatal anya már rég
belökdösött mindenkit az erdõbe, a nyugdíjasok eddig is csak
a lépéseiket számolgatták. Hirtelen Géza gyerek is átfordult a
hasára, és váratlan csatát vivott a rángatózó földdel.
Késõbb, mikor búcsúzni készültek, a buszmegállóban vala-
ki rákiáltott Hamvas Gézára, hogy szia Ervin, holnap hány-
kor állsz ki a dosztra, s mire a taxis visszaintett volna a
megállóba beledermedt Annának, hogy akkor jövõ héten?,
a lány szelíden ki is törölte egy csepp könnyével a szívébõl
a krétai járatot. A melle majd meglesz így is. Sokadszorra
így. 
Lemossa.
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Legyek

Gyerekkorában gyakran álmodozott arról, hogy ha egyszer...
ha majd lesz egy igazi, egy óriási bõvérû...  ha majd a nõje is
olyan lesz, mint...  akkor egyszer, az erdõben, bent a sûrûben,
a bokrok között...  hát az lesz a csúcs.
A serdülõkor lassan jött, elnyúltak az álmok.
A házasság gyorsan jött, kimúltak az álmok.
A kéreg alatt azonban lapult a vágy.
Sok-sok évvel késõbb, mikor már nem volt semmi isme-
retlen az egyenletben, elõvette az álmot. 
Megvalósíthatósági tervet készített, elfogadtatta az érintet-
tel. 
A lánynak mindegy volt a hol, csak a legyen-már összefüg-
géseire volt képes felállítani a mátrixot. 
Erdõ. Sûrû, gyönyörû fenyves, az se baj, ha tölgyessel vegyes,
bokrokkal, júniusi forró illatokkal, rekkenõ melegben,
délutáni napfény, hogy izzon a test s a róla ömlõ veríték.
A lány szerette ezt a változatot is, bár neki mindegy volt, a
jégcsapot is felhevítette volna. 
Messze hagyták az autót, élvezték azt a szakmai önmûve-
lést és egyben eltökéltséget, ahogyan meg kell keresni a
legjobb, az ideális helyet. 
A lány ezt már az elsõ fánál megtalálni vélte, a fiú roman-
tikus lelke az erdõ mélyébe vezetett. A lányon már nem volt
felsõrész.
Amikor a sûrûben találtak egy gyönyörû helyet – a Nap ép-
pen csak besütött a koronákon keresztül, kék homály borí-
tott mindent, a hõséget szellõ csendesítgette, s csak a néma-
ság hallgatózott mindenütt –, a fiú levetette ruháit, elég
gyorsan ahhoz, hogy kellõen megfossza a lányt a mindent
lassan feltáró vetkõztetés élményétõl, levetvén, gondosan
leteregette teljes ruhatárát, néhány kis ruhadarabot. A lány
se adta meg a vetkõztetés örömét a fiúnak, lassan, kéjesen
huzigálni kezdte a ruháit, elhárított egy beavatkozó mozdu-
latot.
Egymást nézve álltak meztelenül. Így most nehezebb volt
nekilátni. 
A lány elszánt nõi személy volt, nem várt soká, s most
hagyjuk a részleteket azt illetõen, mi történik akkor, ha egy
lány elszánt nõi személy, s már tizenöt perce gyalogol
befelé az erdõbe a tetthelyre. 
Percek alatt megszerezte magának, amit akart. Nem azt,
amire vágyott, hanem azt, amit akart. Ez neki is különbség,

fel is tûnt, de nem soká töprengett rajta, mert a fiú emelkedõ
vágya felébresztette benne a vonzódást a klasszikus test-
helyzetek hasmánt és hanyatt változatai iránt.
A fiún végigfutott az összes gyerekkori képzelõdés – a há-
zasság alatt szükségszerûen elfojtott libidótöredékek is –,
ez jó hatással volt rá, egyelõre jobbal, mint a lány horizon-
tális és vertikális kisérletezése a bûvészet jegyében. Azért
végülis jó beásták magukat az avarba.
Jöjjön A Show – hörögte.
Eljött, elég gyorsan. Eleinte azt hitte, hogy ideges, s hogy a
lány is az lehet, tõle lett az. Odacsapott, alig észrevehetõen.
A másik oldalon újra feltûnt ez az érzés, oda is csapott egy
nagyot. 
A lány – fölül volt – szabadabban csapkodott, elõször azt
hitette, hogy érzékisége kivánja ezt az ide-oda rángatózást.
Az ülõ helyzet indokolttá is tette a csavaros testfordulato-
kat.
A zümmögés váratlan volt. 
Kezdett összefüggést felfedezni a züm-züm és a csípések
között. 
Nem mert felnézni – mindig csukva kellett tartania a
szemét, ez volt a lány egyetlen kivánsága –, sehova sem
tudott elfordulni ebben az alárendelt pozitúrában, néha
felvetette a testét a levegõbe, s akaratlanul is óriási hamis
képzetet keltett a lányban a férfiúi szenvedélyességrõl.
Fel kellett néznie, nem bírta tovább. Legyek, darazsak, szú-
gyogok hada röhögött rajtuk. Erre vártak gyerekkoruk óta,
egy ilyen romantikusra, aki az õ gyerekkora óta az erdõ mé-
lyébe készül. A hangyák és lótetûk egész serege szorgos-
kodott körülöttük. Rajtuk. A lány már régóta õrülten vag-
dalkozott közöttük, ide-oda rángatózott, csak mind e pilla-
natig el tudta hitetni letepert párjával, hogy õ a szenvedély
rabja, hogy soha nem látott robajjal tört rá az érzékiség.
Verítékükben játékosan fürdõztek a rovarok, a dögök, jó volt
ez a kis szexuálisan túlfûtött táptalaj a sáskanyáladzáshoz.
Olyan csípéseket tapasztottak szenvedélyes párunkra, hogy
azok mindig megemlegessék, ki az erdõ ura. Rovar roman-
tika.
A kapcsolat véget ért. Az autóban néma pár haladt a város
felé. Felfokozott vágyaik totális kudarcát nem tudták meg-
bocsátani egymásnak. 
Ki-ki álmodott tovább egy unalmas ágyról egy vacak kis pár-
nával, negyedszerre használt lepedõvel – meg egy szerény ké-
pességû kis partnerral, akit nem gyõztek le a legyek.



79

Gubcsi Attila: Darázsfészek



Reálkaloda ucca 3.

Az egyes számú épület tulajdonosa kihajított. Ismert ugyan
már 20 éve, de becsukta az ajtót.
A kettes számúból nagyon gyors távozásra kértek, alig
léptem be, kifelé nyílt az ajtó. Pedig ott is ismertek néhány
éve. Talán ezért.
Most itt állok a hármas számú elõtt. Felnézek. Szinte dõl
rám, a fal. Bedõljek neki?
Reálkaloda utca, járom – megszakításokkal – már több
mint 3 évtizede, de még azt se bírtam kideríteni, hogy zsák-
utca avagy valóságos, egyirányú vagy kettõ. Nem sok nap
süt be. Sötét élet.
Reálkaloda utca három, barátom. Ismét, újra a kaloda. Még
be se kukkantottam a házba, s valami máris szorítja a fe-
jemet. 
Ha meg beteszem még egyszer, nincs többé ki-be-sza-
badon-kukucskálás. 
A reálkalodában elveszted a fejedet – örökre. Mindaddig,
míg le nem vágnak róla, ki nem vágnak belõle valahogy.
Mint látod, kétszer már szerencsém volt: kivágtak. S most
dicsérjem a napot?, az ajándékba kapott szabadságokat;
vagy dugdossam szép fejemet a sötét lyukba?
Ez itt már a harmadik ház. Üdén integet a (ház)vezetõnõ,
térjen be, fiatalúr, hisz tudja (?!), régóta várjuk. A harmadik,
jön a magyar igazság. A szemem már bent van, kukucccs!
Aha, a mancsában kézi kalodát tart. Uhúú-ú! 
De nem..., nem…, ez egy vasalódeszka. Rajta az ingeim,
melyek fényesen sikongva, szállnak a magasba, míg én
lefújom a habot a sörrõl. A küszöbönálló (ház)vezetõnõ
pedig int, menjek bentebb, suhan már a nadrágom sebesen,
s ha nem vigyázok, mindjárt majd az alsó is, fényesen
sikongva. Csakis! Mégiscsak kaloda. Nem lépek be, vissza-
tart a fejem. A szívem kivan, repül a sikongó alsó után. Õ már
fogoly.
Kajla szív.
Én is.
A fejemben még bízom, amikor kell, lehanyatlik. Most se
kellene felágaskodnia. Be akar törni.
Én – összességében – még nem. Tétován billegek a lép-
csõn. Az alsó kirepül az ajtón – tudják, sikongva, a ma-
gasba! –, mintegy sugallva, hogy bent többé nem lesz szük-
ség rá. Szív Úr, az alsó számára már elérkeztek a paradicso-
mi állapotok.

Ha bebillenek, biztos a reálkaloda. Ha kibillenek, úgy is
maradok. Szívtelenül, tele ésszel.
A (ház)vezetõnõ megáll a küszöbön, s kihúzza alólunk.
Hogy legyen mibe kapaszkodni. Kezében a kétkezi kaloda,
jobbról-balról nagyot cuppan az arcomon, hogy csordultig
megteljen tõle az ajkam, kívül-belül. Étkezik belõlem. 
Ugyancsak kétkezi kalodájával végigsimogat. Eltelik két-
három év ezzel is.
Küszöb nélkül lépem át a házat, a hármas számot. Hogy ne
lássam a hiányzó küszöböt, bekötik a szemem. Ez a nyak-
tilós kalodajáték fõ eleme. 
Lényege, hogy ne láss semmit. A füledet már rég
telebeszélték, azzal többé nem követsz el hibát. Süket és
vak – kezd megérni.
A szívem közben évek óta bent pancsol a langyban, néha
kijön belõle, teljesen kivirult, szétnéz, a fejjel már régóta
nincs köszönõ viszonyban, mert rég elvesztette.
A fejem nyakig egymagában. Ki se lát, s mikor mégis, ak-
kor gyanús neki minden. Fennhordozza magát, de így sem
lát tovább az orromnál. Hûvös ész, fázik. Fél, hogy ráfázik.
De mikor? Ha kint marad? Ha bemegy? Billeg, megbillen-
tik. Makacsul hiszi, hogy a reálkaloda utca az zsákutca, de
nem tudja elmagyarázni, hogy miért. Így aztán senki se fi-
gyel rám.
Kettévágott énnel mire menjek? Szív és ész. Az utca egyes
és kettes számú, fentebb idézett épületeibõl visszafojtott
csend szivárog ki lélegzetelállítóan. 
Az is lehet, hogy síri csend. Vagy röhögnek az ottani
(ház)vezetõnõk, csak éppen visszafojtva? Ez a valószínû.
Õk megúszták.
Jó lenne beíratkozni a Reálkaloda utca valamelyik ismert
iskolájába, nagyszerû társaim tanulták meg ott egy élet-
reszólóan a leckét: soha nem dugták a fejüket egyetlen
kalodába se; õk voltak a foglárok, õk dugdosták mások –
felváltva szõke, vörös vagy fekete – fejét a lyukba. 
Én nem velük jártam iskolába. Magánúton próbálkoztam,
zutty bele alapon. Már fáj a fejem.
Ezt észreveszi az új, a 3. (ház)vezetõnõ is. Billegek a küszö-
bön, amely már rég elszállt, nincs alattam semmi, ingem,
nadrágom, gatyám már rég rág rám, hogy mé nem megyek
be én is. A nõ egy füttyel visszacsalja a visongva kint kö-
rözõ alsót, s mutatja: ez itt vasalódeszka, nem kaloda.
Nézem a hármas számú ház bevételre váró erõdítményfalát. A
pici ablakokon rácsot látok. Mi ez? A kalodán belül az új nõ.
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Múzsa

Múzsa nélkül nincs semmi.
Múzsa nélkül nem lehet – bár szabadna, de mégsem lehet –
áradásszerûen hazudni, gátlástalanul ámítani, kipirult orcá-
val házassági ajánlatokat tenni havonta – itt, ha amott a cik-
lus éppen mûködik –, nagy szellemek jegyében fényesedni,
s az utókor áldását eleve zsebre tenni, netán kegyesen elõre
el is osztogatni. Kell a múzsa.
Múzsa nélkül sikertelen a sors. Nélküle ki sem látszol  a
földbõl, a porból, melybõl vétettél, mert a lelked száraz, 
unalmas, törvényszerû és megbízható. 
Csak a múzsa képes fellõni a vakító égbe, s onnan ledobni
megvakultan.
A múzsa húsa a te bányád. Vájjad, fosztogasd, ki-be mász-
kálj járatain, garázdálkodj, égesd el, s vele forrósítsd fel
magadat.
Az én múzsám a nõ. 
Nem egy, nem a másik kettõ, kettõszáz, nem is mind: ha-
nem az egyetlen, elvonatkoztatott, mindenkiben mindig
meglévõ, de soha, egyetlen pillanatra meg nem található
nõ. 
Õ az én nõm. Soha meg nem lelem, soha el nem veszítem,
nincs ég és nincs pokol, csak állandó lebegés a kettõ között.
Így mindkettõ látszik, mindkettõ nekem játszik, mert
múzsám átszellemülten fogja a kezem, s int: mit ne, s miért
az azt. A pokolból felránt, s a menny tornácáig soha nem
enged. Ott õ áll.
Egyes küldötteit nagyon szeretem. Próbára teszik vonzal-
mamat õsasszonyuk iránt, aki nevetve szemléli onnan, ha
újra róvom a vad köröket – a végsõ nõt keresve. Végsõ 
azonban nincs, mire hozzá érne a szívem, egy másik nõ-
nagykövet nõ ki a földbõl, tesztküldött onnan fentrõl. Így
sose lehet érett a szívem, savanyún hull alá minden csók
kiszáradt ajkamról, s máris fohászkodva nézek az égre:
ugye, nincs következõ? Rám hull éppen.
A múzsa csókja csak a legritkábban keresi a homlokomat,
bár egyszer ez is megtörtént véletlenül. Ez a múzsai érintés
– nyilván a természet termékenységének jegyében – puha,
enyhén nedves felületeken keresztül keresi a múzsa által
kitûzött realista földi célokat, ráncos, öreg homlokok kife-
jezetten negligált helyzetbe kerülnek már az elsõ pillanattól. 
A múzsa egyébként nem súg semmit, hiú remény – s csu-

pán emiatt ne is kezdjen senki a húrok pengetésihez – azt
hinni, hogy bármiben is segít. 
Kifejezetten elvonja a figyelmet a nagy tettekrõl, amikor
írás közben – vagy az íráshoz közvetlenül és gyorsan
elvezetõ szeretkezés közben – arról mesél, hogy március
14-ére elfogyott a havi pénze, hogy nem tudja kicserélni a
harisnyanadrágját, amit persze egy új cipõbe kellene be-
letenni. A hónap közepe sincs még! 
Ez nem segít abban, hogy kitalálj valami olyasmit, mint pl.
Petõfi a Szabadság, szerelemben. Akkor persze nem volt
harisnyanadrág.
Nem sokat tesz önmegvalósításodért a legújabb múzsád ak-
kor sem, mikor – a megilletõdéstõl – kiszáradt torokkal
közli, hogy azért az elõzõ kapcsolatát még nem teljesen si-
került felszámolnia, és a múlt héten sem tudta jobb belá-
tásra bírni erõszakoskodó exszexpartnerét. Szûkül ilyenkor
a kebled, szûkül a szemed is, összébb esik a gatyád, s szûk
lajbiban nehezen veszel isteni levegõt. Az Olympos ködös,
te zihálsz, fölnézel az égre, ott õ van, röhög, és küldi az
ármány és szerelem következõ báránykáját.
A múzsa szeret a konyhapénzrõl beszélni, te viszont a lágy
hullámzásról, ami eleinte feltör a testébõl, hogy aztán a dé-
mon szabaduljon ki minden erotikus pontjából. Angéla es-
küvõjét említi ekkor, a bátor ifjú pár által elõre elvállalt
gyermekáldást. A te lajbid most még szûkebb, annyira,
hogy köhécselsz benne, s dolga végezetlen csendesedsz el
az ágyban. 
Ezt már nem; végre eljött a nagy pillanat: igen, igaz múzsa
diktálja soraidat, verset kell írnod az anyáról, a gyermekrõl,
a szülés gyönyörérõl, a gõgicsélõ jövevényrõl, a szó a te tet-
ted – mindezeket egészen jól meg tudod írni egymagad is. 
Letörlöd magadról az ágyi múzsa száraz csókját – az elõbb
még puhán-nedves helyen ért, most tényleg: most a
homlokodon vacakol –, a nõ már falnak fordult, oly édes a
duzzogása, és a mindjárt feltörõ hisztérikus panaszkönnye
is oly édes lesz, hogy...  ezt már ismered! 
A Múzsa! A nadrágod begombolva – a töprengés a tett halála,
idézed a filozófust –, a nõ nevét áthúzod a noteszban, írni kez-
desz. Írni! 
A múzsa húsa lassan elfogy az ágyon, már csak árnyékot
látsz. Versedben gyerekkel játszol, mamival, húú-úú, bíí-íí,
kúú-úú, nyíí-íí. Mondom, a versedben! ...  Onnan fentrõl
ugyanis valaki újabb indító gombot nyomogat.
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Elmosódott arcÉl

Meddig viszi még, nem tudom. Viszi, menekül vele, elta-
karja, hajtja magát. 
Viszi, soha vissza nem adja, sötét lesz, már semmi sem lát-
szik úgyse, és akkor is csak fut – viszi, elviszi végleg az
arcélét.
Pedig már csak az maradt meg. Az elmúlt három év beta-
karta teste ízét, az illatát szétfújta, a járására homokot szórt,
a mellét gyerekek koptatják. 
Az arcéle maradt csak rám, és most azt is elrabolja.
Megszûnt minden már régen, mintha nem is lett volna. 
Mintha nem õ adott volna vissza az életnek, a csendje, a ta-
pintata a háttérben, pontosan kiolvasott gondolataimon, rájárt
az ajka a gondolataimra, még azok születése elõtt formálta
õket a szeme fényével és az ajka csendjével.
Visszasimított az életbe, mert soha nem mondott egyetlen
fölösleges szót se, soha nem biztatott agyonemésztett
közhelyekkel; csak megvárt mindig, a következõ lépé-
semig, a következõ vágyamig, tervemig, testrándulásomig. 
Nem kent belém egyetlen fölösleges szót se, állt elõttem, és
zavartalanul, mozdulatlanul nézett a szemembe. 
Átadta mindenét a tekintete fényével. 
Földöntúliak laktak benne, akik többet tudnak az emberrõl,
mint mi, emberek.
Elment õ is, mint mindenki eddig. 
A Nagy Generáció érdektelenné vált mára: összeesett, kicsi. A
felsõbbségtudat teljes fegyverzetével néztem utána, a végsõ –
de tényleg: a 302. legvégsõ – búcsú után, benne volt a nézé-
semben minden erõm, büszkeségem, öntudatom, férfiasságom.
Én tisztán láttam ezeket belülrõl, igen jól néztek ki. 
Õ nem látta. Ekkor már nem fordult vissza. 
Azért a teljes fegyverzet tényleg nagy volt, Istenem, de
nagy voltam akkor, ahogy álltam ott némán, mint egy had-
vezér a gyõztes csata alatt a hegycsúcson.
Gyõztes csata alatt!? Ez voltam én. 
A csata vége már nem volt gyõztes, az kifejezetten nagyon
vesztes lett, de alatta, alatta tényleg olyan nagyon gyõztes
volt a gyõztes csata.
Utána volt egy kis baj. 

Még mindig álltam a „hegycsúcson”, a lépcsõházban, és az
idegességtõl rámjött az addig még csupán látens emésztési
zavar valóságos változata. Eltart azóta is. A hadvezérek sorsa
se egyforma, na.
Azóta csak hébe-hóba kaptam a fagyos híreket. Házasság,
öröm, jaj. 
Terhesség, új lakás, jaj, jaj. Gyerek. Baj, baj. 
Megkopott minden régi zamat, az emlékeket már nem is
kellett irtani, szélvészként menekültek belõlem, amikor híre
jött: férjét diplomáciai testületbe hívták, irány a tengerentúl. 
Megnyúlt az arcom, löttyedt lett végre ez is, mint akkorra
már minden más. 
Az arcom másaként a tükörbõl egy kivénhedt, herélt ló né-
zett vissza rám, vicsorgott is, nem voltak szépek a nagy
sárga fogai, fõleg ha nyerített, tényleg nem voltam szép. 
Pedig az arcélem volt a büszkeségem, a szemem, a moso-
lyom. 
Ezt szerette meg bennem legelõször. 
Amikor megpillantott. 
Odanyerítettem én is egyet a lónak a tükörbe, õ se lett
szebb.
Egy ideje nõm is rablás áldozata, kifosztom magamból.
Szeretném még pontosan látni minden pólusát, feszíteni
sima bõrén a szelet, almát ropogtatni kicsattanó arcából, és
egy tized mikron közelrõl – illetve távolról – három perces
néma csókot festeni rá félig összezárt ajakkal és a nyelvem
alig érezhetõ csücskével.
De már nem látom. 
Menekül a képzeletembõl õ maga is. 
Kergeti, ûzi már az én eddig csak tehetetlenül védekezõ reál
világom is. 
Nincs rá szükség többé, elég hideg már minden, fagyott az
arc, a lehelet, és a tized mikronos csók is rég jégvirág lett
más arcokon. 
Vidd hát, már nem akarom látni, hogyan él az arcél másban,
hogy ér az arcér más véréhez, hogyan hal meg a vágy lassú
tûzön forgatva, nem akarom látni a múltamat fagyfehéren
kiterítve más nyoszolyáján. 
Karba öltöm testemet, jó erõsen, s odalököm valaki más-
nak. 
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Mellhalmon

Nem látszott, hogy elmúlt negyven, lehetettt akár negyven-
kettõ és negyed is.  A melle volt az igazi eszköze, a két gye-
rek semmi kárt nem tett benne, hihetetlen mellek voltak.
Szerencsére pontosan tudta, a ruháit szétvetették. Már há-
tulról is látszott minden, a szakértõknek. A férje azt hitte,
minden az övé, az õ büszkesége, érinthetetlen mellek más
számára. A nagy és okos gyerekek szintén kezdték sejteni,
hogy különleges adottságokkal rendelkezik az anyjuk, azon
túl, ahogyan õket szerette.
Negyvenkét év mégiscsak annyi, talán több is. Sietni kell
egynémely dolgokban. Bár a nõnek – mellei lévén a fõ 
adottsága egész életében – nem sokat kellett törnie a fejét
életfilozófiai dolgokon, és bár a papi vezetõ ügyvédi fizeté-
se amúgyis elvonta a tekintetet a fölöslegesen bús dolgok-
ról, az életévek száma megterhelte egy kicsit.
Ez akkor jutott eszébe – abban a szent pillanatban –, amint
már nem tudott ellenállni, hogy a party vége felé észrevét-
lenül, többször is megérintse, megsuhintsa a mellette ülõ
fiatal férfi térdét, látszólag az asztal alatt pihenõ kutya 
fejét simogatva. A férfi a legelsõ pillanattól, a mellforma és
-méret láttán tudta, minek a fejét fogják itt simogatni elõbb-
utóbb. Elõbb. Meg sem moccant, nézte a tüzijáték petárdáit.
Búcsúzáskor tudta, hogy telefonszámot kap, ezért kiélesí-
tette a memóriáját. Köszönés közben elraktározta az érkezõ
számot – a suttogást senki nem vette észre –, s látta belõle,
hogy nem kell sokat kocsiznia majd a hölgy lakására men-
vén. Úri hely az övé is. Ez azért merész gondolatnak tûnt.
A gimnazista gyerekek csak délután érkeztek haza, az ügy-
véd soha se tett villámlátogatást, a bizalom teljes lehetett,
mert „édes” csodálatos otthonnal várta õket.
Ez volt a dolga. Ez a dolog mostantól kibõvült azzal, hogyan
kell a család hazaérkezéséig újra rendbe tenni azt a kuplerájt,
csatateret, amit a „kutyás fiatal úr” látogatása 
okozott. Rendszertelenül, minden másnap. Kettõs háztartás.
A mellek legendásan szerepeltek, a nagyharang ájtatosnak
nem mondható érczúgásával, fõleg azért, mert úrnõjük tisz-
tában volt azzal, hogy mit kíván az õ tehetsége által megál-
dott és vezényelt produkció. Errõl most helyhiány miatt ne
elmélkedjünk többet, leszámítva azt az életelvet, annak gyors
rögzítését: nagyon fontos, hogy egy nõ tudja, mi az a kincs,
amit éppen neki adott az élet, s azt elõ is tudja keresni a sok
fölösleges kacat közül. Esetünkben tudta. Hihetetlen a fér-
jek nagyvonalúsága, amit képzett betûjátékkal baromság-

nak fordíthatunk. A kutyással játszó hölgy férje, a zseni,
élesszemû, felkent ügyvéd két éven – s ha hozzászámítjuk
a következõ évek sporadikus játékait, hét éven – keresztül
még csak nem is sejtette, mire használják speciálisan neki
és általa készíttetett franciaágyát, a hall svéd kanapéját, a
konyha parasztbarokk bútorzatát, a nyaralót, a telelõt, sõt
(leírni is röstelli a krónikás) a ház „hazai” ügyvédi irodájá-
nak csak otthoni célokra hivatott fekhelyét – beleértve a
fentnevezett tárgyak ágy- és konyhanemû tartozékait.
Zseniálisak a hölgyek. Okunk van rettegni. Mert nem lövöl-
dözhetünk sörétes puskával, durvasóval ezekre a kutyás 
urakra, akik ráadásul oly sokáig felejtkeznek benne a jóban,
hogy a végén már nem is fiatalok.
De az érintett mellek változatlanok maradtak. Ez itt a bök-
kenõ. Mert ezzel eljutunk a második fontos életelvhez: vi-
gyázat, mert a nõk gyönyörûek maradnak, ha megkapják,
elérik, kifacsarják a várt végkielégítést.
Hú-ú-ú! Hõ-õ-õ! Gyanús, na-a-gyon gyanú-ús!
Megkapják! De kitõl? Annyi kutyás úrfi csak nincs a vilá-
gon?! Vagy ha van, hát esetleges! Nem jöhet mindig vala-
ki, akinek a kutya-vakarást mímelheti az asszony?
Itt a bökkenõ! Mert mi van akkor, ha igaz a 2. számú élet-
elv? A férjek hogyan gyûjtsenek tovább a bahamai útra és
az A8-ra, hogy fokozzák a karriert és a pénz diktálta tem-
pót, ha közben a halálra megkímélt asszony pólusai furcsa
kiváncsisággal telnek meg, miközben horkoló férjük hajdan
erõs vállát fitymálgatják.
A fél-férj nem férj. A nemi-férj persze nem fél, nem kell
neki aggódnia – nem kell aggódnia annyira! –, ha marad
ereje saját nõje vágyait kézbe venni. Persze, persze.
Kissé fáradtan. Az újabb titkos, fantasztikus lány, az új, élet-
adta csoda kicsit elvonja a figyelmét a … az élemedett bá-
jokról, Erzsók asszonyról ott az ágy másik oldalán, akinek
most meg kellene simogatnia a… de… hm. Holnap. Majd.
Ez az a pont, amikor megszületnek a kutyát simogató ösz-
tönök, s egy fiatal ficsúr nem kell, hogy mást tegyen a par-
tyn, mint hogy ábrándos szemmel nézze a közönséget, az
eget, legyen – Ó! – nagyon magányos, hogy feltétlenül az õ
térde kerüljön a kutya örve mellé.
Innentõl kezdve keverednek az öntörvényû dolgok. Megje-
lennek a nagy mellek, a hibbant férjek. A mesebeli hazugsá-
gok, a csalás íze. Az ízléstelen válás-fenyegetés. A kurva fe-
leség. A kitartott kutyás úrfi, a kurafi. Ja! A férj ötszáz új-
kurva nõje. Illetve régi-kurva nõje. A házasság töretlen
kontinuitása.
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Az élet pirospozsgás mezsgyéjén, dûlõjén, vagy hol

Vedd a talpad és vidd odébb. Tedd a földre az aszfaltról. Ka-
csáztál, lézengtél eleget, majdnem beragadtál a csikkek
közé és a leköpdelt kátrányra, a kihullott kukahulladék mel-
lé és a kurvák háromezer forintos ajánlatának ricsajába.
Vidd a sejhajod, és tedd le a fûbe, amelybe harapsz. Nem baj,
ha ló- vagy libaszaros. Fertõtlenít.
Itt úgy melegít fel a homok, hogy biztosan nem leszel ho-
mokos. Tiszta maradsz, füttyenthetsz vidám-nagyot. Menj
oda. Illetve gyere ide, én már itt vagyok, várlak.
Amíg nem jössz, elnézegetem a bringázó lányokat, mennek
haza a nagyrét mentén, a dûlõutakon. Holnap már biztosan
erre fog kanyarodni az egyik, csak úgy kiváncsiságból: ki
heverészik ott napszámban?
Én. Ki más. Éppen egy ilyen megszólításra várok. Rám van
írva, hogy 30 éve. Amióta elmentem. Legyen 40. De most
kivárom. Nincs teljesebb annál, mint hogy egy ártatan,
bringázó, feszes mellû lány odakanyarodik hozzád. És mert
nem hülye, viszonylag gyorsan le is fekszik melléd. Mellén
szikrázik az életerõ, és te azt kérdezed tõle, hogy a mell-
bimbó váratlanul gyors duzzadása összefüggésben van-e
azzal, ahogyan feszessé válik a bugyogója. Válaszol, bár
némán, mert már csak nagyon nehezen kap levegõt, áju-
lásközelben mindig nagyon betegessé válnak ezek az erõs-
mellû és –ágyékú vidéki lányok. Sajnos, ismételni akar. 
Te nem vagy Winchester, kilõttél mindent, maszatolsz még
három-négy órát, aztán nála is alábbhagy az önfeledtség el-
sõ hulláma.
Épp így akartad. Holnap hívhatja a barátnõjét is. Igen, kol-
lektív munka, nagyobb siker. Elhajt, te arra gondolsz, hogy
megint megspóroltál háromezer forintot. Ha így haladsz,
egyszer nagyon gazdag leszel.
Holnap megjönnek. Tátott szájjal kezdik értelmezni aznapi
teendõjük elsõ részét. Te olvasol a néma – bár valamely dal-
lamos nyöszörgést hallató – szájakon. Mindkettõ ugyanazt
mondja, összehangolták, sokáig élvezik a néma igazságot.
Profi vagy, a hosszú, néma párbeszéd fizikai lehetõsége a te
erényed, most éppen a lassítószert alkalmazza az eszed.
Átmenetileg nem bánod, hogy a lányok csak háttérnek
használják porhüvelyedet s az egymáséival vannak el-
foglalva. Pihentetõ. Pihe nõ.
Mikor már erõsen tréningezett állapotban voltak, kacagva
ajánlották fel testük új hullámait. Kétségtelen: nem sok görcs
volt bennük. A metafizikával foglalkozó alaptantárgyi tan-
könyvekbõl tanultakból pallérozott módon láttam mun-
kához, és a lányok mondták is, enyhébb dialektussal: Édes

kis srác, ez, amit te tudsz és csinálsz, az az érzékeinkkel fel
nem fogható kérdéseket tárgyaló része a filozófiának! És
ismét egymásba borultak.
Ez volt a metafázis, a sejtmag osztódásának újabb szakasza.
Kettéváltak, osztódtak. Én voltam az ellenõr, a számkivetõ. 
Néha visszatértek hozzám. Ez volt a legfantasztikusabb do-
log, amit valaha is láttam: alig kellett csinálnom valamit, csak
úgy megpörgettem néhány tucatszor õket magam körül, hori-
zontálisan és vertikálisan, egy kissé az õrület határáig, és
máris, egy-két óra elteltével újra a pulmotorért kiáltottak –
s én segítettem nekik, mert tudtam, éreztem, hogy azok
után… ami itt történt velük… részemrõl!… kétségtelenül
jogosan kérik a mesterséges lélegeztetõ készüléket, a dúsí-
tott levegõt.
Harmadnapján is csak ketten jöttek, de gyorsan elfogadták
az érveimet; látták, hamarosan el kell majd mennem. A har-
madik lány futva jött a bringák után, így elõször, míg leve-
gõt vett (a pulmotor tönkrement az elõzõ napi brutális tö-
megû használat mint visszaélés alatt), a két alaplány tartott
bemutatót nekünk. 
Ez a harmadik nagyon gátlásos volt, így õ abban nem vett
részt – de egyben éhes tudásszomjjal megáldott is volt, mert
szóról szóra (ez képzavar!) ismételte rajtam, amit a két
társától látott, lényegében fáziskülönbség nélkül, egy
másodpercet sem késve azoktól.  Kellõ fantáziával és nyak-
izomzattal áthidalta azokat a testi különbségekbõl eredõ
másságokat, amelyeket rajtam talált (bár nem keresett) egy
nõi hasontesthez képest.
Nem volt kitérési lehetõsége viszont, amikor a két alaplány
megtért. Így már hárman próbáltak tájékozódni testem rej-
telmeiben, nem kis találékonyság lévén bennük: testükben,
ajkukban, stb. 
Nem szívesen folytatom, de mivel hét napig terveztem a
végsõ távolmaradást a nagyvárosi élet mocskától, ez a pi-
rospozsgás falusi-tanyasi élet odavonzotta a bámészkodó
lányok egész csapatát. A végén jegyeket váltottak egy-egy
belépõért. A negyedórás felvonások ára háromezer forint
volt, tudtam: ennyi a tarifám…….
Mire a forgalomirányító rendõr türelmetlenül beletülköl a
sípjába és botjával hadonászni kezd, hogy indulj már a
zebrán át, éppen beléd rúgta valaki a csikkjét, s csak ilyetén
ijedtedben sikerült kitérned azon valahonnan a messzi
hátulról érkezõ nagyvárosi köpet szélrázta harmatjai elõl,
amelyet a várakozás utolsó pillanataiban bocsátott légi
útjára egy garatbajos bácsika, városi lakos.
A két lány még felszállt a rendõr botjára a bringára, de el is
tûntek azonnal a 7-es busz alatt, a benzingõzben. 
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Erotománia

Csuporral mérte a kéjt
S habzott az édes teje
Ömlött melle dús méze
S meghétszerezte az éjt

Magára vont, mint párnát
S lucskos lepedõ lettem
Hogy aznap még nem ettem? -
S széttárta combja táját

Itasd virágod benne
S magasba szökik a szár
Zárd, nyisd, zárd, mit kitártál

S egy lesz kettõtök neme
S elvégezvén dolgodat
Itasd a dús kortyokat

In memoriam…

Õrizem emlékemet a maláj lányról
S nem felejtem Manila táncosnõjét
Lágyék mozgás vonz a züllött Rómából
S érzem egy német nõ váratlan hevét

Magyar hölgyét egy spanyol segnior
És az oroszt egy fõtaváris bízta reám
Mégsem találtam a világon sehol
Csak hármat, ki boldogan lett az arám

Fény lobbant a szemükben, amikor 
Éppen kihûlt lányokat untam meg
S a szívemben már csak az utókor

Vonzott, s a tõlük kapott kis gyermek
Kéj, iram, buja nõ és habzó testek szaga
Után elragad az élet illata, táncos ritmusa 

Tavasz, Bp.

Lyukas életem szalad utánam
Múltam alatt hétrég görnyed hátam
Diófa koporsó ágyam vágyam -
S hogy mégis ott leszek az imákban:

Mint hit, bitangok ellen védelem
Mint fény, nyíló határ a szemekben
Mint harc, gyõztes fogás a kezekben
Mint vér, férfi szíve a szívekben

Nyár, Bp.

Ruha repült be az ablakon
Az erkély feszülten feszengett
Meztelen lány állt a balkonon
Szemben öreg erkély nyekergett

Nem is volt mez nélkül, lent fedett
Volt a lány, két keze takarta
Szemérmét; csak melle repdesett
Szemben az öreg, – jaj! –, sugdosta

Kéjvillanás volt s két duzzadt mell
Mosoly szállt kihívón az égre
Vén emlék nézte bágyadt szemmel

S a lány – keblén – a szívét mérte
Dobogott, telten szerelemmel
Az agg erkély megszakadt érte

Könnyû vér

Selyembe öltözött lágy tested
Selymébe engem is beenged
Gyöngyökben végzõdõ dús melled
Ajkamra omlik, mint szerelmed

Kagylók csöndje mélyét rejtenéd
Vágyad megtöri tested rendjét
Tarajzik az óceán habja
Szád reszket, forró tested láva

Combod árnyéka cédrus hûse
S melegemtõl érik gyümölcse
Tátott ajkad szívja a titkot

S fölülrõl vetsz rám árnyékot
Kúszok beléd, buja félhomály
S majd szólj, ha az irigy hajnal vár

Mámorító

Kiittam mind a mámort
Elhagytam rég a tábort
Csengettek, meghallottam
Halottként igaz voltam
Keresztem rég eladtam
Egyedül nem alhattam
Utamban Isten sem áll
Nem lesz itt égi hajcsár
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Testérés      

Érzem az izmod, remeg rajtam
Dúdol a tested, remek dallam
Reszket szirmod, szemérmed szája
Villan mélyed, felizzik vágya

Kereslek magamban, bent csend hallgat
Sûrûbben lélegzem, áldva várlak
Visszabújok beléd, kuncogsz halkan
Melegség nélkül félnék magamban

Meztelen hímsejtek rontanak rád
Tested bizonytalan pózban piheg
Húznád, késõn, szemérmed harangját

Próbálnád fékezni belsõ tüzed
Olts inkább engem, egyszerûbb lesz tán
Isten nem tûr lángot az oltárán 

Távolban

Éji utakon járok, talpam alatt csillagok            
Távol az emberektõl csak lassan haladok
Felhõk foszlanak szerteszét a súlyom alatt
S mert más nem, hát felemelem én magamat

Áramlik a kozmosz köröttem, dudorász
Sokan hívnak vissza, nem hallom moraját
Állok a Nap szegélyén, a Föld nem mozog
Lapos szegény, hiába égtek el az áldozatok

Szendereg lent sok szerencsétlen – s hol vagy
Parányi kis lelked öleld még, mielõtt elhagy
Féltsd, tartsd öledben, földeden, itt a jég az úr

S mi, kik hévvel jöttünk, lõdörgünk akaratlanul
Hahóó! – a boldogság hangján süvölteném feléd
Ha legalább most, holtomban a szavam értenéd

Dombhajlatok

Dombod szelíden nõ fölém
Kedvelem a dór oszlop ionját
Két szõlõszemedet csipegetném
Dús halmodon gyorsan feszül a vágy

Szelíd nõm, töltsük fel újra kiürült kedved
Hajlítsd fölém koronádat, selyemtiszta világod
S iszom, óriás kortyokban, kifogyhatatlan nedved
Heggyé nõsz, feltárt völgyedben legyõzöd gladiátorod

Két virág

Virág voltál, csukott szirmokkal
Nyílás elõtt, s mégis bánattal
Illatodban bús enyészet élt
Nem sejtetted, milyen lesz a szép

Kezem selyme meleget szórt rád
Kelyhed mélybe zárta hû titkát
Világi vágy, örök fényes lét
S te elérted szívem rejtekét

A Naphoz törj, megtalálsz benne
Szelíd szirmok, az arcod ilyen
Nézlek, érj el, vegyél kezedbe

Ne ragadjunk a föld mélyiben
Tiszta világ, a végtelen vár
Ne felejtsed, hogy miért nyíltál

Õsz, Bp.: Esküszünk… , …hogy rab legyek                

Fehér fátylad, fehér kendõm
Fehér lelkek, most esendõn
Tánc az élet, hajnal hasad
Reám hajtod az arcodat

Lobog a vér, heves s sebes
Izzik a fény, velünk jegyes
Lüktet a lét, a nász éjt vágy
Új nõm hozzám húzza ágyát

Ölben élek, ringó álom
Rengõ kebel: lakomázom
Serleget a telt jövõre

Utat a Göncölszekérre!
Koszorúm gyémántból legyen
Nimfák ajka hangszeremen

Szerelem szabadsággal                        

Ezeréves ránc arcomon
Gyõztes dalomat dúdolom:
Csillagokban a varázsló
Megszelídül a földgolyó

Varázst küldök minden szívbe
Meleget a fagyott Földre
Az ész vívja végsõ harcát:
Szerelemben szabadságát
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Meddig remeg, ami remek
Vágyad vár, vagy az ágyad csak?
Tágul öled, szepeg szíved
Testedbõl forró láva csap

Ha pamlagod most megveted
Fohászkodj a szenvedélyért 
S ha hideg marad tekinteted
Tárd szét ajkad lágy szemérmét

Álmaim szelíden várnak
Hit, remény, szeretet, csalás
Kék élet, két véglet, szárnyak
Rajtuk száll közénk a varázs

Számról letéptem a zárat
Tapadj ajkamra, kis sikló
Építs testeddel végvárat
Körém, ajakam megváltó.

Az utolsó szó jogán
Verítékek hajnalán
Szerelmünket mormolván
Elhangzik magány-imám:

Szeress, ha szeretnél szeretve lenni, kisbabám,
Mindez jól látszik a fényre tartott Biblián.
S bár paphoz nem járok, volt már hét arám,
Te leszel a nyolcadik – s a bíró új válásra vár

Ágy-ék

Hallom a szívemben a zenét, hívnak a szólamok
Lágyan szállsz felém, ajkadon égszínkék sóhajok
Zokogtál kisbabám, vigasz vár az utolsó hajnalon
Vak volt a világ, s jajongó nap ült a véres alkonyon

Keresem kedvesem szemérmes testillat titkait
Vágyammal telítve átúszom a pokol bugyrait
Öledben egykor megfagyott a csók, s a hit kevés
Múlt idõben élt a kéj, kezed jégverem-szenvedés

Álmodó szemed nézem most, benne mély éjfényedet
A bút, s mit elloptam tõled, örökmécses szerelmedet
Imám Istenedhez száll, választ vár kutató eszem
Hûtlenségem léket vágott-e hozzám fûzõ szíveden

Lesz nász, esketõ pap, örömkönny, örökhûség mise
Új álomsor, vérbõ öl, remény, hit – vad dac sohase
Szemedben kincs a fény, arcodba kacér tincs simul
Hitszegés, hideg ágy, fagyott ágyék mind térdre borul

Gyarló hím, földi lény
Vagyok
Ragyogok
Nõm tiltott rejtekén

Ágyvár



Babáknak

Hisz hogy szeretném hallani a hangod
De símító selymét szállni nem hagyod
S ha hallatod, csupán a múlt köszöntget
Erõtlen vállán elvitte nõmet

Kezembe bújtatom  lágy melledet
Hullámot ver, tested remegni kezd
Fojtott levegõ, vágyam egyre nõ
S mellém kúszik a feltámadó nõ

Tíz ujjam jár s kel forró vágyadban
Lent, hol szemérmedben kéj, tûz lobban 
S ajkam tárja-nyitja vad áramod
Tested fárad, nem ígér holnapot

Álmodom hangod, melled már kihúnyt
Selyme más ágyban dallam, itt elfúlt
S mélyed másnak ad kedvet, gyermeket
S én fuldoklom, rám kented könnyedet

Nõm más felesége. Ám Ördögöm!
Keverjünk mérget, könny ne ömöljön.
Mások feleségét céltáblánkra!
Százat! – Ha a miénk odébb állna.

Szeretlek ÉKA

Szeretem, éneklem türelmedet,
S áldásom rád száll, amiért szeretsz,
Szívedbõl áradó nagy fényedet,
S hogy soha nem mondtam, már elmehetsz

Szeretem munkádat. Minden tettedet,
Szeretem, ha ott állsz a hátam mögött
S nem sírsz, ha darabolom  hûségemet,
S hogy nem láttál, mikor az életem ellökött

Szeretem, hogy semmit se vettél el tõlem
Soha nem kérted kölcsönbe szerelmem
S ha adtam, elfogadni sem tudtad soha

Sorsodnak hiszed, hogy az élet mostoha
Szeretem, ahogy rajtam dobog a szíved
S csak egyetlen kézbõl fogadsz el kenyeret.

Tévedés

Asszonyom, nem azért küldött a sors,
Hogy tálcán szeleteljem fel mélyhûtött szívemet
S közben imámba rebegjem kiskegyedet

Kismadám, nem azért edzett apám,
Hogy reményt kéregessek dadogó nyelvemmel
S arcát csodáljam, amikor engem ver

Milédi, nem azért lettem kiskun,
Hogy ön habzó lelkem vas zablával szaggassa
S daloljak, ha testem hóhérként akasztja

Kis frajlájn, nem azért emeltem föl,
Hogy romjait az én váramból építse újra
S messze üvöltözze: a nagyurunk hulla

Gyémántom. Nem azért köhögök vért,
Hogy szerteszikrázd karátom vakító fényét,
S én alulról lihegjem a túlélõ fölényét.

Duett

Hallom a lágy zenét
Szíved küldi jelét
Titkon õrzött hangja
Jövõnket dalolja

Tiéd lesz mindenem
Kettétört életem
Szívem tedd helyére
Tiédben reménye

Kacagj a szemembe
Mézcseppet könnyembe
Vágyam félve ölel
Te soha nem hagysz el

S ha zokogna véred
Idd csak az enyémet
Öntsd számba a tiéd
Forog az öröklét
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Illattá válik a lét
Búcsúra rázza fejét
Párnáján öreg a ránc
Lelkében lassul a tánc

Elhagyni készül a jó
Testemen kapa-ásó
Szememben sósav a könny
Szívemben sziki üröm

Lengetném lelkem – kinek?
Fújhatnám dalom – minek?
Szeretnék élni – miért?
Szemedben égni – ki ért?

Eltûntél, árnyam, te szép
Szorítsd még vágyam kezét
Szabad már sose leszel
Börtönöm nem enged el

Könnyeid visszahoznak
Higgyél a nagy folyónak
Amellyel eggyé lettél
Vad árvíz nem lehettél

Medremben lágy medencéd
Szülésre áramlott szét –
Nyugodj meg ágyásomban
Fürödj meg illatomban... 

Ám nem! Nincs. Csak árny marad
Szorítom ágyékomat
Hajszálad foszlányait
Bukásunk csúf szárnyait

Lánytested elõttem még
Kardomra rádõltem rég
Becsukom vérzõ szemem
Búcsúcsonk lóg szívemen
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Mozdulatlanul

Még el sem indultál felém, és én már rég vártalak
Ködös fagyban álltam, s fehérben jönni megláttalak
S tudtam, a fénytörés csalóka, hisz még el sem indultál
S százszor látom, száz jégvirágban, hogy megsimogattál

Jég fagy a szempillámra, a pupillám szûkösen didereg
A remény csak pislákol, hisz még nem fagytam meg
Eloltanám a hiút; az ábránd kuksi szemét megvakítanám
Mert a hazugság, hogy jössz, rosszabb visszahányt boromnál

Tiltóra emelem kezem, ne jöjj árny, ne nyílj ki jégverem
S te újat lépsz felém, s hozzád nyújtom két fagyott kezem
S nem látom már, mi a való s az igaz, hazugság mindkettõ
Mert az utca végén nem te állsz, tán csak egy ásító temetõ.

Búcsúillat a levegõben



Lányláng

A tûzfalak között járva szûkült a tér
S csak a füstöd jelezte, hogy bennem égtél
Szédelgett fölül a hasadék s fáradt volt a nap
S égtedben belülrõl szívemnek választottalak

A kormos falnak támaszkodtam a szívzörejben
És a kamrák közt lassan magamba öregedtem
Akadozva lötyög vérem, nincs hely már új edénynek
S égtedben belülrõl – vétek! – megkértél férjfélének

Értem égsz; én a tûzben, oly más ez így! – füstölgõ
halott
Szállnék a Nap felé, de megérzem, a szívem elfagyott
Földre omlok, kioltott tûz a víz gályarabságában
S égtedben belülrõl melengettél üres szívkamrámban

Fuldoklik a vérem, szívem, nem hallod nyöszörgésem
A halódó sóhajt, Isten, add vissza  emberségem
Öltsd rám legszebb ruhám, a végtelen emberöltõt
S égtedben belülrõl vesd lángokba a temetõt

Örökké

Megszülettem, mikor megláttál
S csak azért élek, hogy láthassál

Ha szemed kigyúl, fényre éledek
Szemfedél leszel, csókod égetett

Karodban haltam meg, teremtõ nõm
S bõ vágyad lávája lett új bölcsõm

Career

Lõdörögtem egyik bárból másik borba
Szélütötten – szociális otthonokba
Nyakamba szakadt sorsom, a zivatar
Döglõdök, életem csakhamar betakar

Szívem

Dadog még a szíved, akadozva beszél
Hallgatja az enyém, ez a vad, téli szél
Világgá röpíti minden bánatodat
És te félve félbe harapod ajkadat

Remeg szíved hangja, selyme szertefoszlik
Az enyémben a vágy selypítve hallatszik
Dobbani kéne már, az égig jó nagyot
Elvinni téged is, hol a lelkem lobog

Két szívem együtt ver, a tiéd szelídebb
Az enyém háborog, légy hozzá kegyesebb
Szívhangod bennem szól, rajta énekelek
Dalomban visszhangzik, mennyire szeretlek

Billentyûd zongorám, véred a ritmusom
Forró lüktetésed diktálja pulzusom
Felgyorsul két szívem, a tiéd már árad
Néma ajkam zárja börtönbe a szádat

Rózsám

Rózsa dõl a földre
Elhagyta ereje
Szerelmes szirmára
Préselve bánata

Napba nézne újra
Mindig virágozna
Szemérmét széttárná
Kelyheit kinyitná

Ha volna tövise –
Egy szúrós embere
Ki óvná gyökerét
Ha adná melegét

Tavasszal megvárná
Nem tenné árvává
Csak vele pihegne
S lenne sok rügyecske

Csillaggal öntözné                                       
Istenhez felvinné                                         

Holtában szeretné
Tövissel temetné
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Cím nélkül.  Nincs címem.

Férfiak ha vallják lihegvé: édes, se veled, se nélküled! – Ne hidd, hogy vallomást tettek: – Hát veled tán õrület?!
A lány az elsõ élmény után olyan, mint a virág, a gyümölcsfa tavasszal: ha elejti szirmát, alóla érõ, aztán majdan
érett gyümölcs, buja virág lódul nagy életre. De te, férfiam, ne várj, míg túl érett lesz! Jön új tavasz.

Félek

Lankásan szakadt húsú nõk
Kézzel támogatott lógó hasak
Mellek, kolompok, tehéncsengõk
Hústornyok, rúzsszájak, rám rontanak
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Kezemben szépen faragott ceruzám. Néha úgy érzem, kiír-
tam már teljesen. Másokba mártván gyûjthetnék még erõt
belé, de éppen most ékesítsem magamat idegen tollak-
kal…?
– Azért persze ezen érdemes eltûnõdni! A múltkor láttam
egy ezerszínben pompázó pávát, tépdestem is a tollát egy
darabig, s így felékesítvén szépen faragott ceruzám tényleg
fantasztikusan rótta a pávába a sorokat…de hát kiderült: ez

csak egy elhullóban lévõ pávatoll volt, a madár otthagyta
rajtam, s bigyegve elódalgott. Azóta fáradtan tartogatom a
kezemben a szépen faragott ceruzámat, s már egy verébbel
is beérném, holnap is, a túzokokat már rég felzabáltam én,
a derék õstulok.
Marad az, hogy rab leszek, fadarab ceruzámmal nemhogy
verset nem írok, de még egy keserveset se.
Gõgösen kezdem a nevem rápingálni nõnevek betûibõl.

Én vagyok a te nyarad tele
Vén cigány ellopott hegedûje

Odú, melybõl kinyalták a mézet
Még nem is láttam a tolvajló kezet

Szarvam csücskére kakastollat aggatok
Új szemétdombokat igazságról faggatok

Ködbe veszik az él, mely arcomról világít
S egy kurtizán veti rám ezer forintos kegyeit

Kicsit kacsázott a versem a fõutcán. Csámpás volt, térdtõl
lefelé kifelé fordult a lába. Még rá is játszott egy kicsit,
himbálgatta a csípõjét. Pedig nem ezért az illegetésért
küldtem ki az emberek közé. Kifejezetten megmutattam
neki jó elõre, hogyan kell a melltartóba úgy betuszkolni
magát, hogy az egyébként lapos mellecske a dekoltázson át
kiemelkedjen, jó magasra és   feszesen,   hófehéren   vagy
bronzbarnán, ringatózzon mások szeme fényében, hatoljon
be a férfiak sötét tudatába, és ha már ott van, döfjön
beléjük... ne döfje le õket, csak döfjön bele a mélyükbe,
hagyja is ott õket azonnal, kínozza meg jól a tehetetlen-
ségüket és passz! Meséltem neki a csipõ- és fenékrázás
szépségeirõl is, szigorúan szûk nadrágban, hetekkel elõre
beszívott levegõvel, darázsderékkal. 

Értett mindent.

Dúdolt, dalolt otthon, Szapphót szerette és Rimbaud-t. S
most, hogy kiküldöm az emberek közé, azonnal prüszkölni
kezd, amitõl persze lecsúszik a melltartó jobb pántja – épp
a jobb! Ráadásul! –, azon az oldalon jobban lóg a melle, és
elõbújik ilyenkor a szeplõ is. S nem elég a prüszkölés, ettõl
még el is botlik, hupp!, kiált, persze a kiáltáshoz óriási leve-
gõ szalad a már éppen három hete üresen kongó tüdejébe, a
tüdõ lentebb szalad, lenyomul a darázsderék felsõ részébe,
ott csípni kezdik a darazsak, erre jajveszékel torka szakad-
tából, mire a leszakadt torka leroskad a derék-farvidékre, 
ahol a legfeszesebb a nadrág – a nadrág szétszakad, a ter-
vek szerint majdnem megkínzott férfiak röfögni-röhögni
kezdenek. Édes gyönyörû versem, nem írlak többé. Gyere,
búj legalább hozzám, örökre... 

Horkolj. S lógasd a melled, édes...
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KÖNNYÛ KÖNNYBEN
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Vallomás helyett

Mélybarnán felzokog egy tétova, kerek könnycsepp
És tudom, hogy háttal állva látni könnyebb könnyed

Gubcsi Attila: Kétségben



Fölfelém  a Földrõl        

Mint sósav, ha arcunkba löttyentik
Mar az érzés, hogy zabáljuk életünk

Hogy ha nem kell, akkor is vétkezünk
S másokba öntjük saját életünk mérgeit

Kapzsi kapar magának várat a verítékbõl
Mit más arcáról lopott egy óvatlan percben

Vigyorog, ha a becsület mindenütt temetetlen
Vidáman iszik – ingyen van – mások könnyébõl

Torz tetvek, kissé nagyra nõttek, futkosnak szerte
Kövérek, jókorák, õk most az állatok kijelölt királya

S ha nem kapnak szép új trónt, hát beleülnek a testedbe

És életed gyors múltával te leszel a sakálok napi vágyálma
De sebaj: bitók árnyékában is születnek embermású gyerekek

Kik, hogy sötét földi poklot ne lássanak, mindig csak rád tekintenek

Egy villanás
Lángot szítok, acélt edzek
Homlokomon nyugtasd kezed
Eget bontok, napot nyitok
Derûd nélkül árnyék vagyok

Virág terem hû testemen
Földem ölel rejtekemben
Fölém hajol drága arcod
Síri csöndben válaszolok:

Hogy szép volt, gyönyörû s édes
S szerelmed is oly rejtélyes
S ha lehanyatlott az élet

Meghitt sírom érted éltet
Hogy feljöjjek új szózatra
Halott; hajnalvirradatra -:
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Diadalra
Vigaszdalra
Búcsúcsókra
Aranylóra
Villanásra
Testet tárva
Elillani
Árván hagyni
Angyal dalol
Melléd sodor
Visszafutni
Tündökölni

Nyílt egemnek
Szemfényemnek
Cseppben-tenger
Szerelmemben
Vad dagálynak
Dúló árnak
S a kis apály
Kerek hasán
Szeretkezzen
Tenger nedvem
És fészkedben
Két tengerszem-gyermek legyen



Az kell

Nem kell létem – de az élet!
Földöntúlitól nem félek

Nem kell vigasz – de az igaz
A valóság maga csupasz

Nem kell jövõ – de a jelen
Ha múlt-jelen sírban hever

Nem kell a sors – de a lélek
Nekem nem lesz végítélet

Nem kell béke – de az álom
Hogy megkapom vigaszágon

Nem kell a harc – de a kardom
Két kezemben megszorítom

Nem kell nóta – de a dallam
A zene a szívemben van

Nem kell asszony – de a vágya
Hogy rádõlhet sugarára

Nem kell a ház – de a hûse
Vitézt vár a hûségese

Nem kell vagyon – de az erõ
Az ezeréves õserdõ

Nem kell barát – de a keze
A mankómat cserélje le

Nem kell gyerek – de a hite
Hozzon áldást szüleire

Nem kell hírnév – de a csata
Zászlóinkon apánk arca

Nem kell a sír – de a halom
Unokám hol leboruljon 

Nem kell jó szó – de a mondat
Csak amit az Ige mondat… – Pax vobis

Nem kell remény – de a távlat
Megsímítom a hazámat

Orgonaillat

Átröpülsz az erdõn át, levelek sugdosnak
Rét ontja rád aranyát, szellemek biztatnak
Rügyek mutatnak példát, az élet élni fog
Csak még nem tudjuk, leszünk-e boldogok

Nem tudjuk még, megéljük-e az álmunk
S miért kell visszanyomni kinyíló vágyunk
Mi vagyunk a madár, amit épp elengedünk
Hogy lesz majd egyszer ily szabad a lelkünk

Keresünk egy buksi fejet, lelket, ami meleg
Mellettünk van – mért száguldunk mérföldeket
Sírás helyett szikráztassunk örömkönnyeket

Hopp egy láng! – lám, beköszönt az ablakon
Nyomán új fény! – szabad szó az ajkakon
Kacagásra kész világ nyugszik a válladon

Tavasz hasad

Felrobbant a falfehér tél 
A fagy helyén enyhely, henyél
Várja a jeladó intést 
Mit ezernyi remény hint szét

Márciusba kapaszkodna
A jég s minden rideg sarja
De vonzón hív május hava
Hó helyén a virág pora

Felfakad a világ álma
Tavasz tündér birodalma
Rétet hajt a szunnyadó föld
Vérmes nap kérges fát köszönt

Félig sincs kész még a világ
Vissza is vonná sugarát
Ha cirpelõ hang nem hívna
Minden vándort tücsök nászra

Miljó hópehely a fákon
Új élet jön minden ágon
Alvó rügyekben lázadás
Virágba szökkent csábítás

Ránk omlik a saját testünk
A szívünkben elvegyülünk
Nyílunk, mint szirmok vétlenül
S mi él, minden elénk terül
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Egyetlen

Halld, Fény-s-vigasz, ringasd most szép versemet
Haladj velem, s ha jössz, ne engedd kezemet
Haló poraidban, ha a szíved már nem remeg
Hass, alkoss, gyarapíts, szülj ezer gyermeket

Ha sírsz, s könnyedet a porban fázni otthagyod
Halált keresel, s a szívedbõl kihal az óhajod 
Habozol, s nem tudod, lesz-e majd új otthonod
Ha s kik mernek, csak azok lehetnek boldogok

Hazátlan bitangnak való a gyávaság könnye
Hazugoknak, kiknek nincs s nem lesz érdeme
Hozzájuk a vakvilág visz. A te életed értelme
Hazám lesz, itt tart eszed, engedj fel szívedre!

Mert ész és szív nem válik ketté soha, ébred a fény
Mert szép és szeretet együtt virraszt a napfelkeltén
Mert jó és okos egymást hordozza két piciny kezén
Mert nem bomlik fel, mi egy volt, amikor születtél

Tétova tagadás

De nem. Nem kell igen. Tétova szerelem
De nem. Nem lesz ilyen. Fuldoklik szellemem
De nem. Nem mehetsz el. Temesd el tetemem
De nem. Csakis velem. Másnak nincs kegyelem

De nem. Nem én kellek. Hazudj nagy kegyeset
De nem. Nem szerethetsz. Megveted szívemet
De nem. Nem verhetsz már. Adj végre kegyelmet
De nem. Mélyen keress. Szórd rám a testedet

És a hamu alatt örök parázsban izzik-izzik egy más hamu
Hiszen belõled leszek.

Szavak

Várj, vérzek, ébressz, nem érzek
Vér, patak, a szép mégis megmarad

Való, jég az égig, maró gúny, sérülésig
Vágta, fel a Napra, duhaj, víg napokra, dalokra

Vágy, akaszd a csillagodra, zuhanj a kozmosz-szabadba
Villám vagy, érte égtél, szivárvány vagy, törik a fény, pusztulj éjfél
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Átvergõdöm hozzád

Esõ áztatja utamat, az arcomon aláfut két csepp
Kezem a kezemben, nekem már egyik se enged
Ver az esõ, a két kezem egymást béklyózza
Verek én is, nem tanítottak soha se a jóra

Sárban lépdesek, az út teste tõlem oly sáros
Szõnyeget terítek elém, lépj rám, elmeorvos
Ázott szemem eleven, friss fény játszik benne
Hullj rám, dicsõség, enyém vagy, gyõztes elme

Nem játszom Napóleont, magam vagyok Bonaparte 
Diktálok, vezénylek, feleség tesz koronát fejemre
Minõ gyõzelem, sárban mászó trónus s a hû asszony
Megszakad a szívem – s két szép kéz kúszik ágyékomon

Indák karolnak át, forró ölelések az átkozott esõben
Rézsúton a Nap piheg, borzong tõlem lefekvõben
Aléltan szuszog majd sötét vermében, vakság prédája
Bosszúk élednek, gonoszok súgnak, ébredj öreg árva!

Ébredj napom, utódod áldásért esedez, dicsõségért
Ne sújts rám mindig, mást lakoltass a rút bûnéért
Én mosom a vérem a sárban, tiszta leszek, mint a szûz
Lángolok, ha kell, de ne engem emésszen az üszkös tûz

A sors sodor, a hit cserben hagy, durván vág sebembe
Ítéletem nem ismerem, szegénynek ne legyen reménye 
Néma a szám, visszalököm magam az alamuszi világba
Behunyom szemem, csak a fülem vágyik még a jajgatásra

Megtámadom a fényt – szökkenõ lábam az agyagba ragad 

Baj

Csípõdön csípõs szél fúj most 
Vaklárma veri viszonyunkat
Mellbõségben kéjelgünk ott
Hol szégyelhetnénk iszonyunkat
Ami e nászból megmarad
Magzat lesz vagy kábulat

Két szó

Szerteszalad két szó
Fejet hajt a zászló
Illegeti-billegeti magát
Többé már nem tántorog
Siet, rohan tárt karomba
Csak a múlt, a jövõ nem vánszorog
édesdrágaszerelmem, szól az elsõ kedvesen
szeretlekmintsohasem, fûzi mellé 
a szót s testét jegyesem
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Válás

Nercbundád illata orromat cibálja
Ajkadon vérbõen virít a rúzsálca
Kezedet megvédte a munkátlan élet
Kilincsed a mancsomban, kezdõdhet nélküled

Mosolyod lenyûgöz, a nyûg magam vagyok
Szemedben kacérság, számban ezer átok
Hat ökröm téblábol, tolat defenzíven
Kérem a jeggyûrût, ott van a szekrényen

Dicsõség, magasztos, az Úr nincs énvelem
Fejemen két nagy szarv – kié lett tehenem?
Pénzemen jövõt vett s a múltra taposott
Nercbundám kisnõmön röhögve pislogott

Hátamban, érzem már, lyukon néz ki a szív
Eszem a lelkemmel vértelen párbajt vív
Menjek vagy rohanjak, ez Hamlet kérdése
Exlex arám szatócs szívvel mér ki:  Hé, te!

A szó, hisz fiú vagyok, a szívembe nyilallik
A pofonok csöngése a lépcsõházig hallik
Megjárom az utat, mely Budára tér el
Õ majd ismerkedik a Rákóczi térrel

Párbeszéd

– Mi a válasz?
Most sem hallasz?

– Nem mondhattam semmit sem
Halott szó ül nyelvemen

– Lesz még fény a szemedben?
Mit õrzöl hû szívedben?

– Kiürült már mindenem
Tuskó ül bús kedveden

– Mi a válasz, ha nincs kérdés?
Megbénított a kétkedés?

– Ajkam száraz, merszem most nincs.
Emlékem csupán egy õsz tincs

– Ne kérdezz hát, ne tégy semmit.
Ûzd el a gonosz rémeit.

– Kelj fel, testem, mint a nap kél.
Tett álljon minden gond helyén

– A hajnallal jövõd éled 
Istenem, ki hozzám ily szépen beszélsz
Oszd meg velem szent békédet...
Áruld el mátkám hallhatatlan nevét

Fiam

Bölcs csere volt, életem
Fiút látok helyemben
Nem kértél semmit érte
Felmutattad: apja vére

A merszed fiam, most merre jár
Tested, lelked hol és kivel száll
Válassz pásztorórádra királylányokat
S képzeteddel öleld az utcán állókat

Száguldj a széllel, vond ki elméd szilajon
Lovad ne zablázd, repítsd át a kelõ Napon
Hullámok hegyén táncolj, szabad az akarat
Térdelj a természethez, köszönt a pirkadat

Nem lesz dohos a kenyered, piszkos a ruhád
Hát símítsd széles vállaidra a szegények kínját
Nem baj, ha befed az árny, majd dicsfény árad
Ha szorgos kezed a veszteseknek is vet ágyat

Lesnek rád is tán a sötétben alantas rettenetek
Tûzd melledre pajzsként az örök szeretetet
Ha ott sompolyog melletted a csaló s a magány
Rúgd messze, kiálts rá: az apám is vigyáz rám

Teperd le az idõt, boríts a múltra kegyes fátylat
Tágítsd a tért, ha irigy szemmel szûkítené vágyad
Terítsd magadra a kozmosz csábító, szeretõ kék egét
Takard lelkeddel nõdet: meghozza kettõtök gyermekét... 

Nincsen semmi kincsünk
Sejtedben mindenünk
Szívünk veled vágtat
Napot röptet vállad

Meglestelek

Királynõm voltál egykor, koronád a fehér fürtöd
Kulcslyuk volt a segítõm, ha anyád megfürösztött
Rólad meséltem a kiskutyámnak, Pajtás vigyorgott
S a kölyke vakogta utódjának: látott ilyen bolondot?
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Eszem

Könnycseppekkel sózogatom lassan hûlõ levesem
Pereg mindegyik: a szemsó s az életem
Végigfut a rém rajtam, e múlt volt a szerelmem
Mosoly helyén vigyor, minden értelmetlen

Arcomra lódítja tömegét a rozsdás könnycsatorna
Talán jobb lesz így az étel, az élettõl kimosva
Elvesztem ugyan látásom, s nézek a sánta homályba
Tekintetem üres, tányéromon a vágy is soványka

Telhetetlen tehenekkel
Lett tele az életem
Vakarózó akarnokokkal

Fojtogató balkarokkal
Így lettem vemhes-terhes
Sótlan szemem már nem nedves

In memoriam

Hófehérnek tûnt az idõ, mit velem töltöttél csendesen
De szökevény lett, s itt állok nélküled kõvé dermedten
Vágyvihar gyûr maga alá, melled megigéz
S remeg a merész is, ha arcodba belenéz

Ott tartod-e még az örömkönnycseppemet az arcodon
Hogy miért épp te voltál, hallgatózom szívhangomon
Lelked elszállt, kedved üres, hiába száguld hozzád a szánom
Jövõmet, mit tönkretettél – mit segít ez ma már? – aligha bánom

Vágyom még utánad, a kínzó nyugalomra
Rád gondolok, mintha dübörögne-dobolna
Rám szólok, fenyítek, nem ért a bolondja

Ellök lassan e század, rajtam a rondaságát hagyta
Görcsösen markolom, várjon még rám az istenadta
Mi lenne, ha üdvöd verés helyett kettõnkre csorogna

Kezdõdik

Tovább tágulhat a tered
Piciny csípõd emelgeted
Átszökken a szíved belém
Dobogás a rejtekhelyén

Édes kicsi hajadonom
Izzik szíved, szép fájdalom
Forró a vágy, kivert magány
Helyén szendén ásít az ágy
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Tessék

Itt nyúl a kezem, a tenyerem üres
Itt lóg a fejem, a szemem üveges
Itt lökdös a szívem, agyam üreges
Érvem, érverésem, nézésem öreges

Az élet mégsem elvetélésre született
Kihantolja sírját, az elhagyatott gyereket
Feltûnik újra, ha már feledted, gyors lüktetése
Új észt csempész belénk, eltûnik hûtlensége

Hurrá, tekerjük lábunkat a nyakunk fölé, száguldva menjünk
Vedeljünk, értelmezzünk, míg kilóg a végünkön a reményünk
Ódákat tanítsunk bölcs felíratú felnõttelme-óvodákban
Mélyre süppedt költõsírokban, szétszakadt színházakban

Pitvarokban rikoltson a dal, s ritmuszavarként
Két pofon nem számít

Benned

Hasadra, lágyadra nyomtam a pecsétet
Ott a jelem, a combodon is érzed
Közöttünk, körülöttünk lezajlott az élet
Csak ha átváltasz sínemre, szívemet ott érted
Kivagyok, ki vagyok benned

A jó ép embert kíván
A jó éj mögöttünk lustul már

Létkép

Lefogom a magam kezét
Szorongó szorításom nem érti más
Hozzám hívom mások eszét
Lesz-e így közös varázs, feltámadás

Amikor az utolsó fénycsóvát átfogták hamis vágyak
Magukhoz vonták az álmok szépségét, mint rongy hasis
Amikor feladtad önmagadat, s letepertek az árnyak
Nem láttad, itt lopták el lelked, s örömködtek testeden is

A butának szánt élet kíméletlenül ilyen
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Minden más

Miért ne írnék 
Ha végre nincs sírnom elég
Ha a könnyek alkotta folyócska
Nem árad többé az arcomra

Miért is ordibálnék
Ha nem kísért a gonosz árnyék
Mely rátapadt az alkatomra
S bevágott az alomra

Miért is szenvedném meg
Ha a bitangok rettegtetnek
Ha szerelmem megragadott
S kivont értem minden kardot

Miért is ne vágtatnék
Sarkantyúzva végsõ célért
Ha a halál nem lesz már jelen
Az értem vívott versenyben

Bújok

Az otthonom hozzád tolom
Ott battyogunk a tejúton

Átbújsz-e egyszer a lelkemen
Heversz-e egyet a mellemen
Csak azért, mert eddig is szeretted
Láttatni, hogy a tied sokkal szebb
Lekuporgunk az élet sarkán
Én a végén, te a közép táján
Áthunyorgunk egymásra
Támaszkodva fejfánkra
Keresve az örök választ
Milyenek leszünk, ha a másik feltámaszt

Fél

Lapuló erõ, fulladó szív
Hüppögõ ész, senki nem hív
Csüggeteg fej, lelógó kar
Azé a sír, ki mást nem akar
Elmerült lélek
Magamtól mért félek

Pár

– Örökké rád vártam, titokban.
Várok rád, egymagamban.

– Ismeretlen szemedet szeretgettem.
Én ékszeredet – megbújó szerelmedet.

– A hangodat dúdoltam.
Ott bújkálsz, vágyaiddal, alattam.

– Vereségem a szenvedésed.
Átölelem a tiédet.

– Adj kíméletet.
Hagyd rám vaskezedet.

– Milyen sötét a gyászsugár?
Az életünk összezár.

– Lágyan lazul rám a tested.
A puhaságát felfedezted?

– Beléd símogatnám a vágyam.
Ketten leszünk a kitágult világban.

Egyszer majd elderesedik, szomorodik a határ
Az õrzõk megszöknek, itthagy mindenki már
Csak te maradsz, meg az Emlékezeted
Kell mindkettõ, becsukom a nyílt sebet.

Kebledben

Furakodva hatol beléd feszültségem
Mélységed keresi megszakadó testem
Miért tekergek számûzött élet tengelyén
Ha benned minden rám vár régi helyén

Ki-kinyitogatod legõrzöttebb varázsod
Én egyre bentebb, rejtekeden vibrálok 
Sejtelem körvonala keres helyet arcodon
Egyszer vége lesz mindenkinek, és ez fáj nagyon

Kacagj inkább, hisz a múlandó szomorú
Csak az ellenség kedvence a méla bú
Nem metszek harakirit jövõnk testébe
Ha egyszer szerettél, soha se lesz vége

Téríts meg magamhoz, s átadom jegyemet
Tiéd lesz hangom, hajlamom, s kapsz gyereket
Ha engem hallasz, légy hiszékeny szeretõ
Tárd szét világodat, fény kell, friss levegõ

Tárd elém örök kebled

104



Közel a testben

Közel hajolsz hozzám, belém érsz mélyen
Vörösre forr fel halványuló vérem
Szakadatlanul szökdécsel a pír az arcomon
Bensõm sápad, visszahõköl a határokon

Tudja, az élet megveri, jártas benne, szabad neki
S mert szeretsz, lesz örökké, ki elszenvedi
Nyújtsd még egyszer elõbb oly piros orcádat
Gyenge a kezed, haldoklik hangod, keresed kiutad

Mutass távokat, adj erõt hangomnak
Reszketõ kezem már semmit sem adhat
Remegõ lelkemet nem veheted meg
De vidd a tekintetem, hogy megismerjelek

Vigyázd a vacogásom
Ha ölelésedtõl fázom
Mikor halványul az álom

Holtomban nem bújhatok hozzád
A szenvedés az utolsó szál
Melyet elvehet csukódó szám

Szelíd mosolyod a szád szélén visszatartod
Visszavonod az el sem mondott gondolatod

Kikacag az élet belõled
Csak még egy picit félted
Meg-megremegõ erõdet

Már nem tátog a szám
Már ne számíts többé rám
Véresre-kékre verdes a lét
Én is mindent széttépdesnék

Kifeszítettük örök létünket
Mindig befogad fáradt lepkéket
Tisztára mostuk foltos becsületünket
Felöltöztetjük a meztelen embereket

Kegyet

Az életed az egyetlen értelmed
Holtig tartón vágyakozó szerkezet
Szeme között örök fény a holnapra
Isten gazdag volt, mikor ezt akarta

Elmentél, az üresség visszahat
Látom velem elvesztett álmodat
A kegyetlen nem egyetlen motívum
Van kéj, vád, nász és sok más eltitkolt búm

A csúcson utánam maradt egy elszáradt levél
A végrendeletem: ennyit és mennyiért éltem én
Búcsúzik tõlem a sötét elõtt kegyes naplementém
Kit látok még, kit vigyek végbe a lelkem szegletén

Léthatárzár

Cselvetés a színlelt szenvedés
A visszafolyó könnyek 
Hogy csak neked legyen könnyebb
Míg nekem a véknyam rágja a ráragadt véreb
Ocsúdok az ocsúból, a rám rakódott foltok
Vörösök. Learatott érzelemkazlakról álmodok
Arról, hogy honnan hová leszek, ha meghalok
S ha fáradt testembõl mégis az örök vér csorog
Csak folyik, s ha csal, visszafelé, elhagyott életem
Tilos-piros az arcom, már nem rejtegetem
Rohannak szívüket rágcsálva az emberek mellettem
S végképp nem tudom, ha voltam, most hová lettem
Elkísér-e az arcodon aláhulló zápor, friss könnyed
Kitagadsz-e emlékedbõl, és nememet nélkülem becézed
Suttogok, hangtalanul, mint a megrögzött elõre-halottak
Már nem látsz? Te még megvagy?

Hold-hû

Hold-hû keserves szerelmesem
Gyöngyörömök göröngyterhesen
Szépérzékem felfelé, hozzád mered
Csillogó tájadba visz erõ, ész, képzelet

S ha leszakad szárnyam, csüng csüggedt lelkem
Ha lélekhajlék nélkül élek újra számkivetetten
Majd hallgatom a havat, a hideget, a halandót
S didergek tiszta szívvel, húzd rám a fagyott földtakarót
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Tetõtõl talpig

Hajad valaha szõkén csillogott
Keresgettem egy arany csillagot
Emlékem rád talált

Ajkad hajdan rózsa volt, szirom
S mikor teljessé nyíltál az ágyamon
Mindenem belédszállt

Kebled fehér volt, mint a szûz vágy
S ha lenne bent itt egy roggyant ágy 
Kiinnám illatát

Csípõdön a világ járta vad táncát
S nem ismerted még a lélek ráncát
S én az élet jármát

Hasad alatt, oly keményen, tisztán
Ahogy a méh keres a virág ágyán
Avattam az anyát

Lábad köré, mint kígyó fonódva
Hûségem, bár elkóborolt valaha
Esdekli jutalmát

Milyen nagyon kár ez így

Fent madárfütty csivitel fölkelõ dallamot
Lent a hant alatt oly magamért vagyok
Marasztalnak ébredõ csókjukkal a virágok
Végleg behunyt szemmel életrõl álmodok

Bénult karom ölelni vágy
Szeretné még e rabigát
A bilincset szívre verik
A szerelem ég reggelig

De kihunytam, az ajtón nem zörgetnek
Soha nem ébrednek éjben halott reggelek
S mert az élet szép volt, csak azért szenvedek

Rózsa

Egy kivágott mell – tartó – integet felém kacagva
Mintha a rügybõl azonnal rózsa pattana
Ám én meg-megállok a bimbónál, kezemben tartva
Számhoz szorítom, mielõtt elhervadna

Már meg is lehet halni, hisz visszatér a tél hamar
Még le sem csorgott a mocskos hólé a völgybe
Mellbimbód húsrózsaszín, kicsorduló illata takar
S sejtem, milyen lesz a hamva rajta a jövõ õszre

Ördögûzés

Tömjént, lángot, tisztaságot
Sátán sújtja a világot
Kéklõ eget, szikrázó fényt
Ördög ellen áldó eszményt

Béklyót, láncot, hitkiáltást
Martalékul a patáját
Minden szûz lány szent nevében
Lucifer katlanban égjen

Lángpalloson, mi vitézek
Mephisto, ha iszonyt hoz fel 
Szikráztatunk tisztességet

Máglyatûzön kínban felel
Életünkben mért nem szeret
Mért veti meg szerelmünket

… istenáldta gyermekünket

Szivárványban

Csavargók csókjáról mesélt Villon
S az útról, ahonnan nincsen vissza
Az álomról, hogy kellett volna otthon
Egy anya, egy falat, egy gatya: a tiszta

Csendben hajtom kötélre én is a fejem
Szemben állok egy hórihorgas öreg csonttal
Az élet volt az aszú, mára kiittam serlegem
A hóhér megáld, ahogyan kell: torz vigyorral

Temetõk szélén, hogy mást ne is zavarjak
Kutyák kaparnak árkot; csontomat hagyhatnák!
Oszoljon lassan, szegény, táplálék száraz avarnak

Állatok. S ha az emberek egymást vérig marják
Éltükben: legalább a halál lehessen vidám kacaj…
Mikor a tested a szivárványba ér, születik az új dal

Jó, jó, jó

Arany, nõ, jó bor és a hû barát 
Rád nem vetíti fényét, sugarát
Meleg ház és a szobában az ágy
Kapualj lakónak bûnverte vágy

Kutya, mely hûséges, mint gyermeked
Asszony, ki rád nevet, ha tengeted
Söröd, ha szomjazol, harmatos lét
Élvezd rongyokban éjjeled kéjét
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Tûn(õd)és

Háztetõn holdárnyék
Suttogó szavú szél
Nesztelen maradnék
Ha ébren felnéznél

Álmodsz a szobádban
Nagy titkok lehetnek
Árnyammal ágyadban
Magamért szeretlek

Hajnal lesz nemsoká
Elillan szellemem
Nem válik szavakká

Mi volt a szerelem
Fények az arcodon
Õsz ül a hajamon

Kék

Kék este, csend, zene
A Nap fáradt, lerogy
Hol a hegy gerince
A tengerre mosolyog

Arany volt a hajad
Vérem bíbor, folyó
Vágyunk most álmatag
Szunnyadó kék bolygó

Kihull a szép térbõl
A Nap, s mi megmarad
Szelet a fényébõl

Ég a tengerillat
És én átölellek -
Nem tudom, mért nem vagy

Égi áldás

Kinyitja ablakát az ég
Mélyet ásít a messzeség
Csókot vet egy felhõvégre
Esõt ont a verítéke

Hidat ácsol a szivárvány
Sóhajból épül az állvány
Mi az ott lent, kis tündérek?!
Villámtól vakult emberek

Suta kis szegényem

Sugarad az enyémbe tûz
Ágyat vágysz, kebled meleg
Szemedben szikrázik a tûz
Fagyomból mégsem engedek

Halkan dõlsz rám, éjed puha
Ajkad némán az enyémen
Szerelmed oly tiszta, suta
Féljél tõlem, kis szegényem

Kiürülnek igaz szavak
Alszanak a mesés esték
Csak szerelmed maradt oly vak

Csak a te szíved vadul még
Az én utam már piszkos, sáros
Rég nem az már, minek látod

Valaki meghalt

Oly puha voltál, mint a virág kelyhe
Így nyílott ki tested a szerelemre
Bimbóidon szerteszét szórtam a port
Nem tudtam, hogy a kéjed már halott volt

Örökös szerelmet, illatot vártam
A bálvány hogy’ is omlik rám az ágyban
S bájodat – elfojtott vágyam kibomlott
Nem tudtam, hogy szerelmed már halott volt

Szíved megülte szívemet, néma nász
Lélegzet nem hallik, robbanás készül
Egymással vérzik héja és a vadász

Életünk hajnalig óránként szépül
De a Napnak átadta helyét a Hold
Nem tudtam, hogy szerelmem már halott volt

Itt maradunk

Felemeli kisbabám’ az angyal
Betakarja – mint anya – palásttal
Vinné föl az égbe, lángba, fénybe
Visszahull rám a lurkó lágy könnye

Ha kripta a Föld, ha máglya a lét
Ha vesztes a harc, ha nem kék az ég
Ha nincs már örök, ha rög hull épp ránk  
Gyermekünk’ másvilágra – hogy is adnánk?
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Karácsonyi dal 2002-ben

Havat küldött ránk az ég
Halkszavú a messzeség
Didereg a képzelet
Csak a kandalló meleg

Eltûnt minden gaz, piszok
Feltûnnek az angyalok
Isten bájos szolgái
Szép jövõnkrõl dúdolni

Betemet a hó, a jég
Fehéredik a kék ég
Gyolcsba burkolt lelkünkön

Koronázott fejünkön
Arany ágyaz gyémántnak
Gyermekünk ily vigaszt ad

Köszöntõ

Éles a járom, vág, ha még járom
Édes a járom, jövõmet látom
Kaloda-csapda, kéjes menedék
Múltunk köhécsel, hullámzik a szép

Eleven az út, a tér végtelen
Szobám éled, az idõ még pihen
Ablakom fényes, te sütsz be rajta
Napvirágú szem, hajad nyár-barna

Vérszegény rügy, de tested vöröslik
Szirmodon – rejted – vágy illatozik
Foszlik a félénk, dobol tág szíved

S megérintenéd, ami a tied
Kiváncsi káosz rejtekezik itt?
Vagy a  titkos kéz hímzi vágyait

Öröklétben

Látod a zenét, hallod a fényemet?
Fent az égben mindenem a tied
Hajad aranyból, szemed gyémántkõ lesz
S szívem ritmusa varázs: csendes csóknesz

Végtelen a táj, suhanó kismadár
Puha pici kéz, érints meg; megfognál?
Ne nézd a vadont, lelkünk itt, fent suhan
Meghaltunk, árnyunk a földön láthatatlan

Ahová

Ahol még a pehely 
Se éghetne el
Ahol még a villám
Is dal, szivárvány
Ahol most a madár
Lakkcipõben jár
Ahol a szerelem
Úszik a tengeren
Ahol a szelíd lány
Tûz és nem márvány
Ahol minden rendben
Az ész jár közben
Ahol az égbolt megy
S a Föld henyélget
Ahol minden örök
S én mindig jövök
Ahol nincs bú, ború
Gyõztes s háború
Ahol nem folyik vér
A kín megholt rég
Ahol fellángolok
Mert ujjonghatok
Ahol megújulok
Békét hoztatok
Ahol szárnyat adnak
Szellõt a lángnak
Ahol fényt sugárzok
Mert varázs vagyok 
Ahová jöjj velem
Álmomban nincs nevem
Ahová jöjj velem
Halálom jeltelen

Élethalál

Selyemmel bélelt szívemben
Jelemmel szögelt síromban
Gerincemen, remegésben
Élet, halál együtt van

Vállamon áll, magasba vágy
Földre zuhan, szégyenl élni
Kedvence az öngyilkosság
Nem tud mást, csak értem élni

Hadvezérem, dicsõ élet
Hû kisérõm, öreg halál
Nincsen vesztes, csak remények
Kétes bosszút senki sem áll
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Lesben   

S ha ölellek még titokban
Magam vagyok csak karomban

S ha rád tapasztom szoros szám
Maradj még bennem, édes lány

S ha széttéphetsz, ha haraphatsz
Tüzet jéglékre nem rakhatsz

S ha fájdítod hû szívemet
Ne kérd számon erényemet

S ha szemed vörös: könny árad
Ömlõ cseppjével vidítasz

S ha hozzám húzódsz, s feltüzelsz
Égetõ szemmel meddig versz

S ha a torkom száraz járat
Mért fúrod belé a szádat

S ha szerelmünk hideg verem
Ne engedd játszni gyermekem

S ha a lelkem belereszket:
- Sután veted a keresztet…?

S ha még leborulok térden
Vállam tiprod s szállsz az égen

S ha tenger leszek, habtestem
Mért riadjon: tán elestem?!

S ha még szólalnék dadogva
Mért áll a szív, ha dobogna

S ha lengeted fehér fátylad
Sorsodat mondd, mért sirattad

S ha csábítanak sötét poklok
Lángjaikkal takarózok

S ha a sátán ringat hátán
Akkor is irigykedsz, drágám

S ha magamat nem menthetem
S ha por leszek, mibõl lettem
S ha virág nyílik testemen
Kell-e akkor is tetszenem?

Választás elõtt

Kínozhat a sors, küldhet száz csapást
Becsaphat jövõd s sok más hazug szó
Fagyhatsz magadba egy életen át -
Ha rám tekintesz, légy álmodozó

Eltûnnek mások, te húgom maradsz
Karodban ifjan, mint gyermekkorom
Játszom a vitézt, csak el ne szalassz
Simítson kezed fáradt arcomon

Maradj olyannak, amilyen voltál
Szeress úgy, szeress, ahogy csak te tudsz
Legyek középen minden gondodnál

S így hozzám mindenhonnan visszafutsz
Feszítsük a húrt, gyönyörûen zeng
Csak el ne szakíts valamit itt bent…

Kétszáz év

Gyûrûimet lassan élem
Kérgem fázik már a szélben
Gyökeremnek nincsen tovább
Letettem a fakoronát

Gallyaimon üres fészkek
Nem csivitel madárének
Rügy sincs, hol nõne a virág
Múlás hajol vállamon át

Égszínkék álom, kelõ nap
Birodalmam, volt méltóság! -
Reszketve nyújt sovány árnyat

S a világ már semmit se ád -
Ember leszek, tudom titkát:
Ellopom a nap sugarát

Húsz év múlva… így emlékszem majd rá

Némán tentikél egy hulló hulla-hóember a padon
Tente baba, tente, aludj el, álmodj szépet, angyalom.
Ám reped a hó
Takaró
Alvó
Manó alatta 
Ó, hohóó! Hó! Hohóóó!
Mint a Mont Blanc csúcsán a jég
Csak nem oly örök; többé nem ég
Utolsót szusszant a takaróban a lég
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Feketén  

Volt szeretõm, mind eladtam 
Ki vár majd rád, roggyant kappan
Alsónemû igazsággal
Szíved görcsös száz ráncával

Kitárt mellel, lágy keblekkel?
Vénus dombról hívó kézzel
Forró árammal mélyébõl
Kacagással a szemébõl

Meddig bújjak a vackomon 
Lyukas vágyakkal almomon
Ha lángom nincs, hogy lobogjak
Zárt mellekre mint omoljak

Kézenfogva a világgal
Hogy menjek, hol a virág van
Keserû szó ragad torkon
Földre ver a látomásom:

Áldás ott van, ahol vigasz
A hit él, az igaz csak az

Küszöbön van

A házban, mi a szíved, susogást hallgatok
De nincsen kódjelem eltitkolt neszekhez
A házban, mi a szíved, röpdösnek a csókok
És én még nem kaptam kulcsot a szívedhez

Szériát másolok, kulcslyukat keresek
Jó volna megtudni, milyen a szív jele
Lyuklesõ múltamban csalódtam eleget
S nem tudom, hogyan lesz embernek jegyese

Fellobbant a házban, hol szív van, valami
Nem látom e fényt se, idekint úgy fázom
Elmúlnak oly gyorsan az ember évei
S a ház helyén, mi áll: másnak vár, nekem rom

Kályha ont meleget, dobog a néma szív
Görnyedten számolom, hány évet élek még
Didergek odakint, bentre senki se hív
A házban, mi a szíved, egy drága szûz élt – rég

Hajnal

Dúdolgatom a csendes dalt
Ébresztgetek lusta hajnalt
Semmi kedvem már az éjben
Átölelsz álmodban éppen

Kitakarom a halk napot
Tegnap jövõmmel ámított
Vet-e rám fényt, vagy ásít még
A szívedben alvó vágy ég

Becsukom az álomajtót
Fel kell kelteni a valót
Kisurranok a világra
Álmod tiszta, fehér párna

Csöndben éled a cselekvés
Eszem nehéz, kezem merész 
Biztos bosszút keresgélek
Csiklandós talpadhoz érek

Bennem bujkál a kaján dal
„Megszökhetnék a madámmal
Lefektetném a ligetben…” –
Szíved tompa, meg se rezzen

Nagyra tágult tekintettel
Simogatlak a szememmel
Szempillád megrezdül lassan
Meddig várjak üres hassal

Csalfa tested lassan nyúlik
Hátrálok, rémít, mi rémlik
Most is mennék, hív a reggel
Mindig azt várva ébredsz fel
Kínok gyûlnek, elnyûtt tettek
A jövõmtõl megremegek
Zárt szemekkel, nyíló szívvel
Mancsod játszik a testemmel

Szörnyû óra következik
A világ lecsendesedik
Pihenne kompom, hiába
Csúszik le pizsamám szára

Illatos lett az izzadtság
Rám fonódott tested megáld
Fellegekbe emelkedek
Hajnal csókolta észlelet

110



Búcsú, éj

Homály fedte az éjeket
Mikor rajtam ringott tested
Mikor nem élt még a gyanú
Mikor nem voltál még hiú

Harag váltja a szerelmet
Mérhetetlen bú a tettet
A tüzeink kialszanak
A zárt ajtók úgy maradnak

Nem fénylenek csillagaink
Megvert seregek árnyaink
Fenséges volt, mi balsors lett
Kinek írom majd versemet

Nem lesz sápadt a hold, ha lát
Nem irigyli kettõnk ágyát
Tudja, hideg lesz az, mint õ
Ravatal, rajta gyászkendõ

Nem hevít a nap, ha forr
Hogy’ vérünkbe tolult egykor?
Fûbe döntötte gyors vágyunk
S a csúcson egymásra vártunk

Ismeretlen világ nyúlkál
Értünk; nem vársz már a fáknál
Kacag a völgy, de másnak szól
S te nem beszélhetsz álmodról

Virágzol újra, de lehullsz
Haza lógó fõvel vonulsz
S sírva esel kis lakodba
Elmaradt a férj s a baba

Áthajtok minden piroson
Fejed nem pihen vállamon
Vigyor torzul majd arcomon
Nyöszörgés lesz baritonom

Belerúgok a levegõbe
Lángot vetek a tetõre
Lépkedek a sírok között
Keresem, ki elköltözött

Eladtuk életünk, képzeld
Kóbor ló érzi a végjelt
Bûnösök vagyunk egymásért
Sebhely, hol rég napsugár ért   

Érzéki

Reggel mindig égkékszínû
A szerelem a szemedben
Az este olykor keserû
Ha más fekszik le mellettem

Nevetésed mint zöld hajtás
Feltör útján a fény felé
Patakokban friss csobogás
Miért válok hát hûtlenné

Boldogságban úszik álmod
S a valóság is azúr víz
Testem-lelkem forrón vágyod
S engem kényem másokhoz visz

Egy költemény az életed
Nincs rejtjel a sorok között
Mosoly-fényemet szereted
S rám támadnak az ösztönök

Meséd csodás, mint életed
Fecske cikázik az égen
A sasokat elkergeted
De én felfaltalak régen

Félsz, reszketsz, árva hogy lehetsz?
Azt mondta az Isten, jöttödkor
Leányom, ha Igét hirdetsz…
S kacagok e buta titkon

Hunyd be szemed, angyal leszel
Csodát láthatsz a mennyekben
Magad mellé bölcsõt teszel –
S most kell elszöknöm!, úgy érzem

Mint virág szökken az égre
Mint tenger simogat partot
Az Úr úgy vesz a kezébe
S én már nem látom az arcod

Hová kerülsz, mért menekülsz
Bántod e világot balgán
Túlvilággal miért vegyülsz? –
S rázom Istent szakállánál:

Add vissza, Nagyúr, hol van most
Foglyul tartod szeretõmet
Engedd, ki rajtam dobogott
S neked adom a lelkemet
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Te és én 

Mint a bárány, fent az égen
Mint felhõ a napfény-széken
Mint megszûrt sugár a végen
Kisszívem, az vagy nékem

Mint tenger, öreg, szilaj és vad
Mint hullámok hátán tajtékzó hab
Mint örök dagály, mely sose apad
Az leszek neked, hé: az urad

Mint pillangó a mézet gyüjtõ méhhel
Mint virágpor, adakozón, ha méz kell
Mint napsugár, telve illatos reménnyel
Az vagy nekem, szívem, a kéjjel

Mint vihar, ha végtelen száguldni kezd
Mint ha a pusztítás csak puszta jókedv
Mint elvadult szélvész, ciklon-gerjedés
Az leszek, hé: ágyad legyen kész

Szöszi, drága

Egy kis kajla szöszi és a három éve
Szemlátomást büszke hamvas életére
Babája karjában, kacéran barangol
Vállán véleménye, ha apja fennen szól

Testéhez szorítva új kincse, kedvese:
Rongyokból, vászonból épült fel a teste
Életét lóbálja, viharvert már nagyon
Dobnak majd téged is, szöszi, kis angyalom

Babáján kókadt nyak, elcsavarta fejét
Kaján kacagással szedi szét belsejét
Rongybaba, lógó szem, szöszi átöleli

S a kacat a kicsit ágyszélig követi
Álmában nincs benne, ágy mellett a helye –
Hároméves s tudja, mi a férj szerepe

Házas ág

Új rabságba lépek?, soká is eltarthat?
Megvonják tõlem a szabadság-jogomat
Itt állok bekötve, árván, kettes sorban
Ezer jó barátom röhög a padokban

Selymesen búg szavam, ártatlan igenlõ
Rekedten nyögdécsel hasonlót egy kis nõ
Megszöknék; Nincs!, Sose! – tiprom rabságomat!
S a nõ késsel inti esküre papunkat

Enyém

Formálja alakom a lelkem
Közepén te vagy az egyetlen
Színekben pompázó gazdagság
Csókokkal éledõ szabadság

Arámat áhítom szüntelen
Jövõmet örömmel ölelem
Hajadon angyalok áldjatok
Pompázó szerelmet adjatok

Régi csók nem kell már, bús a bók
Holtakból nem lesznek halandók
Új hittel csattan ki szerelmem
Imámban szûz nõmet keresem

Kék testét, tisztát, mint az égbolt
Feledni sorsomat, mely vad volt
Nyoszolyát, repítsen mennyekbe
Karjaid fond rá a testemre

Dobd le a mezt, legyél esztelen
Felforró véredben védtelen
Érj a csúcsra ösztönöd hegyén
S leomló tested legyen enyém

Özvegyszer

Friss színeket öltött magára
Halk szíveket tett sírhalmára
Szótlan, puha a dobbanásunk 
S csak az õ szívére vigyázunk

Mi, büszke férjek, levert urak
Még mindig éltetjük? Gyalázat!
Hogy meghalnánk érte, még egyszer!
Mert megölt minket már ezerszer

Most friss színekben száguld körbe’
Megcsal, mielõtt tovább szökne
Szügyünk rúgja, tiprása úgy bánt

S kéjjel morzsolja utálatát:
Nyughass holt, kis szívem, temetlek…
Vígságban élnek az özvegyek
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Dicsõség az ég alattinak

Látod a helyes utat?
Mely igazságot kutat
Égbõl a Földre mutat
Isten nélkül a tudat

Ég alatt élsz, szelíden
Az Úr keze nincs jelen
Ég alatti törvényen
Ember lesz a gyõzelem

Ég alatti földeken
Ne álmodozz mennyeken
Szabad lesz a fegyvernem
Nem élhetünk kegyelmen

Földön túli nincstelen
Hited ott érvénytelen
Itt csábít a végtelen
A Földön nincs félelem 

– Seregeink áttörnek
Lázadnak az emberek
Felül vakító fények
Vadulnak az istenek

– Seregeink véreznek
Pusztulnak az emberek
Fojtó isteni kezek
Nehezül a lélegzet

–  Hit, ima, szó, csábítás
Újra élõ ámítás
Fellegek, zarándoklás
A mennyfestés Isten-szokás

Égõ bõr, reccs, Ember
Nincs hely a fellegedben
Alávaló, ég alá
Válaszd a Föld urává!

Munka kösse szép kezét
Jövõ csábítsa eszét
Ajkán anyja nyelve 
Urát higyje hitvese

Gyermekének koronát
Minden apa nyújtson át

Égj, táj

– A világosság az élet forrása
Tõle éled a természet
Ne menekülj a hideg éjszakába
Zárd magába a setétet

Fényre ébreszt a bájos nap
Csiklandozza friss erõdet
S ha nyugtával éjbe ballag
Holnap láttatja szépséged

– Tûz izgat, fénye nyugtalan
Az árnyai beléd égnek
Villám gyújtogat, tûzvész van
Kis pujáim most is félnek

A bíborvörös vihart jelez
Izzó napunk izgatott
Az égi harc kardot élez
Kettészabja biztonságod

– Színek csapnak fel az égre
Rikít a harag, bomló fény
A vörös a vérem színe
Arcomon ég a szenvedély

Szivárvány csal összhatást
Hét színében ábrándozik
Égszínkék fest át violát
Zöld a kékbe csimpaszkodik

– Tiszta árnyuk arcom fénye
Tetszelgek a természetben
Fonnyadt sárgát váltok zöldre 
Dús fa vagyok örömömben

Virágzom a bomlás után
Régi éltem lombhullás volt
És majd a vihar elmúltán
Ágakat hajt az egyszer holt

– Vihar elõtti vészjóslás:
Feladtam kétes kenyerem;
A felhõkben száguldok már
Ékkõ a vakító fehérben

Víz leszek, zápor, majd folyó
Patakok éltetõ társa
Életet adó nagyapó –
S elnyel a tenger hulláma
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Csóró kóró

A szerelem az oka mindennek. Ezt jól tudjuk.
Szárnyon járó – végzet.
Az egeket ostromló hit – hazugsággá omlik össze.
A legjobb orvosság – amelytõl aztán gyötrõdni fogsz.
Hullámzik a lelked – hogy léket kapj a zavaros-habos-poshadt vízen.
A végtelenbe törsz a szárnyaiddal – amelyeket az ágytollból tépdestél ki.
Felforrósodsz – a jégcsap is gõz volt egyszer; az ajkadról is jég lóg.
Vad örömökben úsztál, tényleg, úsztál a nedvben – s most épp elszáradsz, csóró kóró.
Érzelmeidet kristálynak hitted – õrjöngj csak, zavarodott elme, ez lett a te világod.
Gyermekekre vágytál, kacajra, gödröcskékre az arcokon – most áshatod saját gödrödet, kacagj.
Te, gyönyör kiválasztott kedvence – milyen szánalmas most, hogy négylábon mászol ki a borból.
Tejálmot aludtál kedvesed ölén a vágyak végeztével – most savanyodott túró potyog belõled.
Szép szerelmed élõ istenszobor volt neked – most utcaköveket hajigálsz az ablakának.
Feláldoztad volna mindenedet érte – mid maradt a gatyádon kívül?
Zeuszként uralkodtál nõd fölött, Éroszt éltetted – szent kis trónusodra most hasmenés tapaszt.
Barátaid dicsõséged éltették szerelmed láttán – szerelmed most alattuk liheg.
Hetykén nézted a jövõt – elment hát szegény.
Forró szerelmed visszaáramlott feléd nõd minden ajkáról – õ most a fogát mossa teljes erõvel.
Öntözted õt naponta többször is – vized egyszer s mindenkorra kiapadt; õ más slagját szorítja.
Szeretõdben önmagadat láttad, s feléd õ szórt fényt – rúgj nagyot az összetört tükörcserépbe.
Úgy fájt minden perc, mikor nem volt melletted – most aztán tekereghetsz az ûrben szabadon.
Paripáitokat ha a gyönyör felé ûztétek, vitt a végtelen – a bús ló most megy a vágóhídra, önként.
Fekhelyed mily édes volt, élvezetek paradicsoma – szaros lepedõdet ki mossa ki egyszer még?
Nõd dédelgetett, rajtad pihegett vágya csendesülésével – fáradtan próbálgatod magadon kezedet.
Nyergedben ült, vad vágtája gyõzni vitte mindig – jaj a legyõzötteknek.
Utódod sarjadását vágytad, s õ mímelte e jövõt – mígnem magvad rögvest csatornatöltelék lett.

Így hát:

Irgalmazz, jó jövõm, bocsásd meg vétkemet
Sorsom, bár csaltalak, õrizd meg türelmed
Csüggeted lelkem, elferdült életem
Halljátok szavam, felcsendül énekem:

Forró friss csókot minden ifjú lánynak
Újra hódolok testük illatának
Titkukra vágyom, ölükben vígságra
Vénuszdomb árnyán békés elmúlásra

Hajtsd le fejedet, mátkám, az arcomba
Huszonöt éved csókjaim lopdossa
Hófehér hûség, szeretõ asszonyok
Rengõ csípõtök hevén megszakadok

S bár megfulladtam, százszor elvéreztem
S az életnek sokszor búcsút integettem
Mindig megérkeztek az új lányrajok
Kiknek testébe szerelmet csiszolok
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Kezdetben vón az…

Kigyulladt sejtek, épek, boldogok 
Vállamon arcok, fényben táncolok 
Viskó vagy díszágy, hajnali percek 
Vakon és szótlan, szédelgõ kezdet 

Zsibongó zajok, bolondok éppen
Zavart sóhajok, egységre készen
Vérben egymással, reszket a nászágy
Nõm a kezemben, emésztem lángját

Röppentem tûzbe, parázslik kedvem
Kéz pattan táncra, otthagyom jegyem
Felforr a lányka, kitárul lombja

Lobogó kedve ágamat vonzza
Gyertyám tövig ég, kialszik szenvem
Kisgyermek ébred felszentelt mézben

Csatáink

Hadad elvonul, utána rom marad
Nyomodban nyúlnék, hagyod a halottat
Pajzsodon címer, emelt fõm felszúrva
Kardod éle emlékeztet a múltra

Nélkülem kezdesz új csatát; hát vivát!
Balul ütött baj után jöjj, jobbra át
Véres menet a fájdolom útján
Két gyermekem elviszi nõm a karján

Vigyázz rájuk, nõhadak kapitánya
Bukott férjeknek is van fényes álma
Falban szétvert fej után széllel szemben:

Igazság csak a temetõk füvében?
Pásztortüzek a csatavesztés helyén
A tûzben magam bár elemészthetném

Ördögkör

Megrándul néha az élet rajtam
Nem vagyok Krisztus a keresztfán
Remegek gyakran, lyuk van alattam
S mellettem még csak apostol sem áll

Átszáguld mindig a gyors fölöttem
Senki se látja, hogy megszédültem
Leltem örömöt az ördögökben
S a bitóról beléd menekültem

Sugárveszély

Egy sugár szökkent mellém
Szíve átsütött mellén
Testvérem, hívta vérem
Testében tûzben égtem

Combja jövõt álmodott
Közte jólét biztatott
Bennem trombita zajgott                                        
Szívem verte a hangot

Éhes száját betömtem
Kéjét magamba vettem
Szava símító hangzat

S visszhangoztam az ajkat
Visszalépett a fényre
Csókjával az enyémre

Édes kicsi nõm                                           

Ha dobot vernek érted más szívek
S te mások szívét is dobra vered
Ha sírva-nevetnek rád a könnyek
S sójukat kacagva rég elnyeled

Ha szívtiprásod diadalmenet
S virág nyílik, hogy szirmát adja át
Ha ki érted hevül, megégeted
S el-, s árulod szüzeid kézcsókját

Ha csoda vagy, leánynak vágyálom
S kettõt tartasz minden dupla ágyon
Ha féltenek, mert te vagy az isten

S a sírodra még kereszted sincsen
Ha lankad ágad, fáján nincs család
Hazug szíved nevessen: nõd megáld 

Vágyláz

Amint szökken a napra a virág ere
Amint fészkel kezemben a mátkám szügye
Amint fények hasítják ketté a sátánt
Úgy keresem a halálvágy elmúlását

Amint a szikra, amint a tûz lobban fel
Amint az erõ kel kérges tenyeremben
Amint tenger súg szerelmet a szirénnek
Úgy keresem, hogy’… élhetnék…     csak… te… érted
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Az Ismeretlen Lány sírjánál

Ó, Balsors, korcs élet, miért ragadtad õt el?
Könnyünk áztatja a sírhelyt, benne ó-nõnkkel
Az ismeretlennel, kinek el kell felejtenünk a nevét
Mert, kezünkön gyûrûvel, nem járjuk már az utcák szélét

Bánat gyötri szívünket, hogy lesújt ránk a gyarló hûség
Vértanúk leszünk, gyászban áll értünk az emberiség
Egybeforrasztanánk még testünk a gaz múlttal
De mától baljós jövõ vár új asszonyunkkal

Illatok

Hihetetlen illatokat kerget felém ez a szél!
A Hold sajtszagát, a Napból a forró kenyérét
A sötét éjbõl a földek hallgatag, érõ termõ nedvét
Tavasszal a lányok szûz ölben rejtett, kinyíló kedvét

Emlékeket, melyekben a vihar tombolva ûzte a jajszót
Szekfût, rózsát, melyekre a forradalom vért rajzolt
Szakadt életeket, halálokat ibolya ágyásokban
S testedét, melyben az ébredõ reggel van

Gyermekeim

Látok a gyerek szemében
Mely titkot keres kinyílva
Szeretetet az enyémben
Vágyaitól kicsorbulva

Fényeket, mikrõl nem tud
Fürkészi a világomat
Ha teheti,velem fut
Ha én, akkor õ is baktat

Aranyat adok, õ gyémánt
Hallgatok, õ lesz a dallam
Keresgetném az elmúlást
Benne világot találtam

Arc-harc

Elvitték kincsemet, rablók rohannak vele
Utánuk kiáltok, de szavam elszáll a semmibe
Kifosztottak, nyomorult sakálok prédája az igazság
Vigyázz, ember, soha ne vágyd, ne vedd el mások arcát

Isten bennem lakna, ha tudna, én persze építgetem házát
Szorgos kezemmel megsimítom apám, tatukám ráncát
Hitványok ellen neveltek, a munka volt vallásuk
Magamba zárom, tolvajok, az õsi tanításuk
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MÁSODIK KÖNYV

HON, OTTHON
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Kétezeregy év, álom és valóság jár
Gazdag szegényekként élünk Félegyházán
Börtönébõl szabadult sas lelkeink ege
S a földön, két tehén mögött megy egy eke

(Idézet a 128. oldalról)
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Gubcsi Attila: Csendesen



HATÁRTALAN HAZA, SZERETET
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Dajkám dala elszállt? ? – nem volt dajkám s dalom
Vödörrel hordtam a télvizet tavaszon
Kiskun székhely, városom zsenik bölcsõje
S Segesvár földjénél elnémult költõje 

(Idézet a 128. oldalról)

Gyõrfi Sándor: Szent István (bronz, Budapest)
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Gubcsi Lajos – Szabados György: 
Kun himnusz

1. 

Hajtsd fejed földedre, hallgasd dobbanását
Szerte a buckákon nagy harang zúgását
Kun sorsod becsület, a bátrak világa
Dolgoddal életet lehelsz a pusztákba

Refr.:

Apánk keze, anyánk szíve
Nagyszüleink tekintete
Szabad nép lehettünk, nádasok farkasa
Végtelen kék egünk, fel fényre, fel Napra! - 

Úgy legyen…

2. 

Tengersík vidéken tengernyi fájdalom
Ne tûrd, hogy idegen gyõzzön a hazádon
Gyerekünk sasszeme az eget kémleli
S tudja, hogy nem hal meg sohase Petõfi

Refr.
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3.

Nem hal meg Móra se, marad egy-két krajcár 
Szegények nem leszünk, reánk szép jövõ vár 
Szabad szó, nagy tettek, az utunk égig ér
Szívünkben szerelem, házunkban lágy kenyér

Refr.

4.

Szélben száguld lelkünk, õsi kincs a hitünk
E széles kun földön nyolcszáz éve élünk
Tejút és csillagok, életünk végtelen
Arcunkon tisztesség, ha ráhull a lepel

Refr.

5.

Adj erõt a kunnak, kis népednek, Uram
Keletrõl jött sorsát megélni boldogan
Magyarok és kunok, ugyanaz a fajta
Kísérje utunkon Istenünk áldása

Refr.:

Apánk keze, anyánk szíve
Nagyszüleink tekintete
Szabad nép lehettünk, nádasok farkasa
Végtelen kék egünk, fel fényre, fel Napra! – 

Úgy legyen…!



Jó kedvedben teremtettél… újra

Felfelé bugyborékolt a megbuggyant élet, hangosan, jajve-
székelve,  kínzó böfögéssel. Kiöntésre, piszkos áradásra ké-
szült a sörkátrány.
Lefelé zuhant az élet, meg se akart már állni, jaj. Ment a po-
kolba, azt sem tudta, hogy a kárhozat kellemetlen.
Elázott kívül, belül. Verte az esõ az arcát. Belét éhség és lé
lyukasztotta. Már mindent kiáztatott önmagából: értelmet,
büszkeséget, még az adott szót is. Szósz-szar.
Nézte a gazdagok dombjáról a várost. Szemetelt az esõ, így
állt már másfél órája. Mindig kéznél levõ két üveg söre bi-
zonytalanul érezte magát, az egyik még félig volt, ott lõdör-
gött céltalanul a kezében – a másik, még másfél óra múltán
is sértetlenül, felbontatlanul, ok a sértettségre. A sörök rit-
kán halnak túl korán.
Nyomorult kis élet volt ez így. Lent a város, mellette a háza,
ahol már régóta ismert gyilkosként lopakodott a boldogta-
lanság, már a családi kripta is elkészült az áldozatoknak,
elõre; annyira nagy gyilkos volt ez a boldogtalanság nevû
szadizmus. Pia-ár-PÍ-ÁR.
Lent a város, fent a mocskosszürke ég, a kettõ között –
Bródy János szavaival és hangján – jó a mákos rétes, és él
egy hölgy. Hagyjuk. A sör elsõ adagja kirepült, a sáros
fûbe harapott. Sokszorosan javított, vásott fogai nem tudták
visszatartani, a fogsora is lenullázható immár. Undorító ez
a város, a ház, a foghíjában a lé.
Mi lesz a második üveg sörrel? Beléhasított a tudat, hogy ha
ebben is kudarcot vall, ha képtelen meginni a napi 15 
üveg sörét – most, esõben, ráadásul eleve csökkentett a fej-
adag, tizennégyre –, akkor õ egy Nagy Senki, a szakma alja.
És a tizenharmadikkal is bajban van. A kátrány dörmögött
egyet, rándult kettõt, majd újra felküldte a névjegykártyáját.
Visszaküldte a pótlást az üvegbõl a gyomorba, hosszasan
kivárt, hogy megy-e. Sikerült. Aztán mégse.
Újabb próba, a kurva nénikédbe, nem azért fizettem, hogy
kihányjad! – kiáltott a gyomrára, az megszeppent, csönd-
ben maradt, majd dörmögés nélkül, élbõl hármat rándult, és
még annyi verítéket is kivert az arcára, hogy most már vég-
képp nem tudta, mitõl nedves: esõ, hányadék, veríték, ha-
lotti szenteltvíz, elkésett-száraz magzatvíz, vagy mi a fene
lehet még.
Eszébe jutott, hogy simán meghalhat. Mások szemében ez
már megtörtént, csupán magának okozna némi meglepe-
tést, hogy a sör és az unicum, e két életadó erõ mégsem tud-
ta életben tartani az elmúlt 7 év viharaiban. Pedig biztos
szövetség volt ez, napi, hajnaltól éjfélig, igaz, kicsit szûkí-
tett újratermelés, de azért lélét, mégis.
Csorgott az arcán a fenti összetétel. Nõtt a gyomrában a len-
ti lyuk. Nem látott ki a szemétõl, mert valami hihetetlen sö-

tétség takarta el. Állt, himbálózott, magában befejezte, vég-
képp. Elégtél, élet, ciao.
Visszatámaszkodott a pad alól, nem ment könnyen. Az elsõ
üveg aljáról rácsorgott a nedû, mert nem talált a szájába.
Nevetõ arcokat látott maga körül, kacagott, néhány zajos
gúny, disznóröfögés-szerû röhögés verte fel a dombtetõ
csöndjét, árnyak nyújtogatták a kezük helyett a nyelvüket.
Mégis sikerült kiinni a sört. Életében talán elõször nem volt
büszke rá. Már az se.
Felindult felfelé a város a dombtetõ sétányain. Félni kez-
dett, remegni. Mi lesz, ha idejön mindenki, akit el- és cser-
benhagyott? Beszakad a hegyoldal. Maga elé tartotta véde-
kezésül a második, a perdöntõ üveg sört, s falán keresztül
jól látta, hogy felkoncolják. Testének darabjait kitûzik a sö-
rösüveg négy falára, a fejét beledugják dugónak. E festmé-
nyen jót mosolygott.
Nem bírta a szájához emelni. Tudta, hogy kiveri a fogát,
hogy nem bírja leengedni a torkán, mert az bezárul, hogy
kijön, ha lemegy. Reszketett kezében az üveg, jött föl a vá-
ros, leesõben volt a feje az elemésztõ hétéves háborútól – 
a hadviseléstõl a józanság ellen.
Kocogott a mûfoga az üveg száján, bizonytalanul csorgott
le a meghibbant-ijedt lé a nyakába. Be a gatyájába, onnan –
kiegészítéssel – le a földre. Áldott állapot, mondta hango-
san, hogy legalább õ meghallja.
Végtelen szomorúság fogta el, hogy meghalt. Miért? Le-
gyintett még egyet az életnek, meghalt. Fázott útközben egy
kicsit (ez üzenet a túlvilágot kutatóknak).
Haltában egészen megváltoztak a dolgok, minden másképp
lett. Letette az üveget valami padra egy szép dombtetõn,
friss levegõt vett, s nem bánta, hogy langyos esõ mossa le
az arcáról a város porát-kormát; derûsen és nagyot köszönt
a városból éppen fölfelé tartó megannyi embernek – jólesõ,
büszke érzéssel nyugtázta, hogy mindet ismeri; ja!, e régi
szép idõk, mikor mindenki örült annak, ha vele beszélget-
hetett! S ha már kéznél volt egy üveg sör épp a padon, meg
is kínálta õket, s õk frissen le-lebuggyantottak egy-egy kor-
tyot, õt is viszontkínálták az üvegbõl, de õ nevetve szabad-
kozott, hogy köszöni, már több mint két perce életében egy
kortyot se iszik alkoholt…
Haltában addig volt halott, míg meg nem élt. De megélt so-
káig, mert az ismeretlen kéz befoltozta a lyukat a gyomrán,
amelyet közben tisztára kotort egy szippantókocsi; a ko-
ponyáján belül is végrehajtottak egy speciális mûtétet,
vizsgálgatták az összesûrûsödött trutymót – amely egyéb-
ként orvosi csoda: csupán egy darab agysejt volt már csak
életben, de még ez is mûködtette volna az életet, ha az kérte
volna. A szívét sterilizálták, beleültettek egy lélek nevû alap-
anyagot. Megkötött, jó lett. Most már élhetsz. Ég veled, 
halál.
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Haza

Megremeg a kezem a kilincsen. Az árnyékom már elõ-
revetül, a lábam még visszaragad. Legszívesebben a kü-
szöb alatt csúsznék be, háttal, hogy senki ne vegye észre:
hazátlan bitang érkezik.
Suttogásokat hallok, biztató szókat, simogatás száll felém a
levegõben. Sikolyt hallok, durván hörgõ szidalmat, elkapom
a fejem az ütés robaja elõl. 
Egy test repül a fejem fölött, kidobták, áruló volt minden
rendszerben, s most, hogy rendszertelen minden, átok az
árulkodó tetem a múltból.
Fényeket látok, valószínûtlenül szép szivárványlány ontja
sugarát minden delire, gyönyörû fekete szemû kiskun lá-
nyok és fiúk csókolgatják egymás párás tekintetét, a fény-
nyaláb felnyitja a kábultak szívét, a kiszáradt ajkak megtel-
nek varázsigével: szerelem. 
S poklot látok, hamis vágyaktól vert testeket, álgyönyörtõl
sérült lelkeket, gyermeket, ki szemével fenyeget, szennye-
zett életet, valami õrült vágtázik mások halántékán, s éppen
felém zúg, hogy a horpaszomba vágja az ördög ólombuzo-
gányát. 
Piros folyadékot kennek az arcomra, egy szárnyat akasz-
tanak rám, s el is törik azonnal, még mielõtt belépnék az
ajtón. A kilincsrõl visszakapom a kezem.
Nevek nevetnek fel a nyelvemen, akikkel mindig ölelésre
nyúlt karunk, nevek az iskolákból, lánynevek és névtelen
lányok, a mennyek asszonyait látom a nyoszolyámon. S lá-
tom azt is, hogyan kereszteltem börtönné a hitvesi fekhe-
lyeket, hogyan kovácsoltam bilincseket az örökkévalóság
jegygyûrûibõl. 
Látom a lányokat, amint termetükön lecsordogál az esti
napfény. 
Látom a gyerekeket, a lányomat, virággal fehér fogai kö-
zött, s a vágyát, hogy örök élõ ágyat melengethessen egy-
szer, s a fiamat, amint felakasztja a végeláthatatlan magas-
ba minden ember minden bilincsét. 
Látom az elfáradhatatlan szülõket, minden percben beoltja
õket a kiskun szik, soha nem halnak meg, legfeljebb a pász-
torcsillagokig kirándulnak, s a Tejútnál kiszállnak mentük-
ben – inkább visszajönnek.
Házakat látok. Vályogból, nádtetõvel, roggyantan is tisztán.
Tanyáim. Vályogból, cseréptetõvel. Hisz ez már kisvárosi

appartement. Kiskun. Jurtapalotát a nagyváros koronája-
ként, s önnön számûzetést. Csúszást lefelé, a rózsák domb-
járól piszkos terekig, fejjel lefelé, mennybõl a pokolba.
Haza.
Látom az izmokat, a szétfeszítõ erõket, a tudat szárnyalását,
lázadást a jó és szép szabadságáért, virágszirmot minden
szájon, s nektárt minden nyelven, tavaszt évente négyszer –
s persze aratást vetés nélkül megannyiszor. 
Cserepes torkokat, elapadt tejet s sovány anyát, gyõzelmi
jelentést minden kudarcon át. 
Csámcsogást az éhesek elõtt. Rúgást a sebbe, az elesett a
helyén van, szelekció, polarizáció, kapitalizáció – itt annyi
minden cio. Az angyal nagyot sújt két szép fehér szár-
nyával. 
Az Isten hátravonja mosolyát.
Eppur si muove…ez a nép ilyen nép, ilyen írókra bízta a
sors kimondását. Kiássa a sírból a véletlenül elföldelt vá-
gyát, hazajön a temetõbõl, hozzád simul. A kilincset újra
megérintem.
Valaki dobog a szívemen. 
Ismerõs dallam jut el hozzám. Úgy döntök, hogy megiszom
utolsó korty zavarom, lenyelem a múlt élet maradékát,
lenyomom a torkomon a fájdalom mérgeit, s feltámadok,
még ha félek is. 
Látom ismét a tízmillió csalóka fényt az éjhatáron. Érzem,
meleget árasztanak majd a bimbók, amelyek értem nyílnak
újra gyönyörû, hamvas, telt nõi tájakon. Kurtára szabott vé-
letlen volt csupán a hûtlenségem, a menekülésem a bajok 
elõl, s a vágy a gazdagabb rend iránt?
Zavartan nyomni kezdem a kilincset lefelé. Még nem késõ.
Még senki nem vár. 
Ha hátralépek, hatalmas, globális tér csábít vissza. Ha elõre,
semmi se. Senki se, ez az igazság, mindenki jobban
szeretné, ha kint maradék. 
Talán két gyerek nem, talán három nõ sem, s talán négy
barát, szülõ s testvér sem. 
Kint maradok.

Hatalmasat csapott a kilincsre. Belerúgott az ajtóba, és dör-
gedelmesen nagyot toppantott a földre beléptével, legalább-
is õ ilyennek hallotta.
Belépett. Haza. 
Haza a határon. 1992. Sopron.
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Ezeregy évszaka meséi                                                

Véresek. Szépek. Hõsiesek és esendõk, elesettek és rendít-
hetetlenül magyarok.
1001 év...                  Augsburg...                   1956... 
955-ben vérbe gázolták a páncélos német lovagok a vak-
merõ, mindig gyõztes kalandozókat, lemészárolták vezé-
reiket, minden vitézüket, vérbe fagyva cipelték haza, kelet
felé a döbbenetes hírt a kétszeresen megalázott túlélõk. 
1956-ban az orosz páncélosok betonba tiporták a vakmerõ,
mindig gyõztes szabadságharcosokat, lemészároltatták
nagy szimbólumukat, katonai és eszmei vezetõiket, az utol-
só modern barikádok utolsó hõsei vérbe fagyva cipelték új
hazájukba, nyugat felé a hírt: megint megfojtották legben-
sõbb magyarságérzésünket. A szabadságunkat.
1001 év ez, éppen annyi, mint a mesében átregélt áloméjsza-
kák. Ezeregy év véres meséi. Augsburg és a Korvin-köz
között nem történt semmi különös. Kelet felé haza. Nyugat
felé haza. Páncélosok mindenütt – szemben a kitárt mellkas-
sal, a vágtázó szívvel, a behunytan álmodozó szemmel, a
könnyû lóval, a karral és a karddal. Meztelen akarattal.
Szemben a hömpölygõ többséggel. Az utolsó csepp vérig,
Petõfi utolsó fohászáig a vére áztatta földön, Nagy Imre
falfehér arcáig, Hunyadi László, Zrínyi és Frangepán le-
hulló fejéig, II. Lajos fuldoklásáig és Dózsa prédává sütött
testéig, a vértanúk büszke fejtartásáig az aradi bitón,
Mátyás, Nagy Lajos, III. Béla és Szent László hatalmasra
nõtt országáig, a hazát felégetõ tatár és török hordákig, az
akárhányszor lerombolt várakig – tatárok, törökök után az
osztrákok kedvenc szórakozásáig –, Koppány pogány
véréig, vak hercegek és Árpád-házi üldözöttek bujdosásáig
az idegen trónbitorlók elõl.

A korona bujdosásáig. A szentség és az állam bujdosik, hur-
colják, lopkodják, kufárkodnak vele – de mindig elõjön, a
föld alól is. Elpusztíthatatlan. Igaz persze, sem Augsburg-
ban, sem 56-ban nem volt koronánk. Akkor talán elpusztult
volna még az is.
Hallom végighujjogni kiáltásainkat Európa nagy részén, s
hallom a barikád-hörgéseket, amelyeket Európa nagy része
nem akart meghallani 1001 évvel késõbb. Lehel kürtje után
itt benzines palackok voltak hivatva kifejezni a vakmerõ
bátor magyar jellemet. Ugyanazzal a végeredménnyel
mindkét esetben. 
Hallom a hajrát ezer évvel késõbb is, és tudom, hogy el kel-
lett mennünk a német mezõre, el kellett esnünk, ki kellett
véreznünk, mert az nem lehet! – nem lehetett! –, hogy
velünk nem történik valami nagyon fontos. A mi áhítozá-
sunk, a mi álmunk, a mi vágyásunk a nagyra és hatalmasra
– mind-mind meseszép. 
Nem is látjuk a vért – a miénk, nem számít amúgyse! –, nem
halljuk már a tegnapi árvajajt, a sírások könnyeiben a
nevetés könnye fénylik, egyformán szép mindkettõ, s ha
néha folyónyi vér és veríték hull rólunk a földbe: sebaj,
anyaföld lett termékenyebb, csak hát tán a másé?; nézzék
meg egyszer Hunyadi László, Zrínyi Péter fejívét az utolsó
elõtti pillanatban, s láthatják, mártírjaink gyönyörû hõsök,
magasztos, magasban hordott tudattal a hazájukról, s fölé-
nyes vállrándítással a pusztító önkény iránt.
Mindig megvetettük a brutális fölényt. A Lech-patak men-
tén. A Csele-patak medrében. Búvár Kunddal. A Lajtán át-
ugratva. A Dunába lövettetve. 
Hiszen tudtuk elõre, az augsburgi megsemmisüléstõl
kezdve: olyan gyerekeink születnek, akik szeme akkor kezd
vakítóan fényesedni, ha megtörni készül a fényt az ellen.

Fel, támadás

Elárulták Dózsa népét, borzalom
Szabja helyett dikics csüng a horpaszon
A grófi szérûn tarackot termel az új világ
S a kazlakra boldog lángot vet az ifjúság
A parasztok pártja párját ritkítja, jegyekért
S kárpótlást igér a holt holdakon, a semmi ért
Viharként állt sarkára egykoron, kaszát forgatott
A paraszt most jussa nélkül négy ökörként ballag ott
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475 éve

„Az ország zászlósának menekülni nem szabad, meghalhat,
de soha nem fut.”
Fõleg, ha a máriás országzászlót szorítja a kezében.
Tízszeres erõ ellen, iszonyatos ágyútûzben, több sebbõl
vérezve. Legjobbjainak holtteste képez lassan bástyát körü-
lötte. Összerogyó ló hátán. Ilyenkor nem futhat. 
S a legkevésbé sem, ha augusztus 29-ét írnak. 1526-ban. A
király még kitart. 323 évvel késõbb, augusztus 13-án Vilá-
gosnál Görgey már nem emlékezett Drágffy országbíró pél-
dájára, modern kor, modern ember. Két héttel késõbb, szin-
te egy napon Moháccsal az orosz szultán meg is kegyelme-
zett neki. Megérte. Karintiába mehetett. II. Lajos csak a
Csele-patakig jutott. Görgey máig ellentmondásos történel-
mi figuránk, az ifjú és idegen Lajos tragikus hõs, a haza
áldozata, a heroikus küzdelem és az önfeláldozás egyik pél-
dája.
Görgey 31 éves volt, amikor Világos és – akaratlanul – Arad
mellett döntött. Ha eltekintünk a 13 tábornok és Batthyány
Lajos rá meredõ utolsó tekintetétõl, elmondhatjuk: az élete
meghálálta, hogy elkerülte a hõsi halált. Még további 67 évet
élt, 98 éves korában nézegethette az elsõ világháborút a kö-
zeledõ vereséggel, katasztrófával. Pedig hihetetlen karriert
tett kezébe a szabadságharc. Egy évvel Világos elõtt a
Gyõrben még csak szervezõdõ 5. honvédzászlóalj száza-
dosa volt, lõkupak- és gyutacsgyár terveivel foglalatosko-
dott. Mohács évfordulóján is õrnagy volt csupán, s egy hó-
nappal késõbb sem haditetteinek köszönhette hírét, hanem
annak, hogy hazaárulás vádjával kivégeztette gróf Zichy 
Ödönt. Ésszerû ember. Hazaárulás? Világos.
Aradnál elvérzett minden hõsünk. Mohácsnál is. Mi szebb?
Nézem a Mohácsról, a legnagyobb történelmi katasztrófá-
ról készült történelmi festményeket. Hõsök, a halálba ké-
szülõ héroszok utolsó nagyszerû pillanatai, fényes páncél-

jukban a vereség fölé emelkedve. Azt sugallják, hogy mi,
magyarok az utolsó csepp vérünket is hullatni vagyunk ké-
szek, hogy dicsõ a halál a szent célért, hogy a nemzet ott áll
mögöttünk, asszonyunk és gyerekünk, az elpusztíthatatlan
jövõ, születés lesz a halál után – újjászület a haza majd. 
Milyen távol esik ettõl Világos. És Don, lopva hazahozott,
baromként istállóztatott és szétkergetett, majd csaknem fél
évszázadig le- és megtagadott seregével. Mohácson egy
Herkules-nemzet vérez el, kivont karddal és kivont jellem-
mel száll szembe a megállíthatatlannal.
Mi a tûz Mohács szemében? Mi lobog még ott, Dobzse Lász-
ló egérszagú évei, Dózsa égett szagú teste, a marakodó nagy-
urak bitang évei után? A szükségszerû és totális vereség el-
szenvedésének perceiben, amikor pillanatok múlva ázsiai
hordák hasítják ketté a testedet, kopjára tûzik a fejedet, ame-
lyen nem látszik többé, hogy király, fõvezér-érsek vagy köz-
vitéz vonaglott-e alatta?
Az utókor színezi be a kormos, durva képet, az elégõ holt-
testek és a hörgõ lovak mellett magasban lengetett zászlót
tartat az ágyútûzzel szemben. Senki se áll háttal a török ára-
datnak. Az utókor kereste eszményét. Világos és Arad után,
Haynau után, Bach-barmok után héroszokat keres, hogy vi-
lággá zengje: a haza mindenek elõtt!
Hogyan lehet dicsõséget faragni a Világosnál szétszórt fegy-
verekbõl? Trianonból, s hogy elõtte le s fel masírozhattak az
ország picire zsugorodott testén szerb, román, cseh s szlovák
rablók? Donból, vágóhídi küzdelembõl?
Csak 56-ból lehet még. S Mohácsból is, talán mindig. 
Mert az iszonyatos, a vérben gázoló túlerõvel szemben olyan
hõsökként álltak ki, amilyenekrõl magyar meséinkben olvas-
nak az apák csillogó szemû kicsinyeiknek. És mert – fõleg,
mert – elérték azt, amiért meghaltak. Nincs török, nincs orosz.
Nincs szultán, nincs cár. Van egy meghalt ifjú király, srácok
a Korvin-közbõl. 
Ilyen a feltámadás.                                      (2001 Húsvét)

Szeretteim

Nyírfa-gallyacskákra jegyzem fel életem
Rovásírás nõ múltamról kotyogva a kérgeken
Megyek az ég felé, a föld kitartó anyám

S fentrõl inti, régen vár már rám az apám
Te, hûséges társam, te nem jöhetsz velem soha
Fáradtan bár, megtörten se, nem nézhetsz fel oda
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V.

Lehullott egy csillag. Fejével csapódott a földnek. 
Leporolta a kozmikus kormot, és szétnézett. Megvizsgálta,
hogy szétesett-e a Földön. Mindig a csillagokban járt, ott
álmodott, oda vágyott, szétrúgta rakoncátlanul a Tejút sorát
(a tejért komótosan, mindig fizetett!), ficánkolt a kitaposat-
lan ösvényeken és a Göncölszekér-szétvágta hadi utakon,
átkiáltott a kozmoszon kívüli túlvilágba. Sokan már ezért is
kinevették, ateisták ellenében ô a teisták híve volt fenn az
égen és lenn a Földön, most, ahova zuhant. Egyetlen terem-
tô istene mindenesetre éppen cserbenhagyta, vagy talán át-
menetileg számûzte is a paradicsomból, amelynek ára 2002
áprilisában tûrhetetlenül magas volt a szegényeknek: ki
megy érte 600 forintért kilónként? 
Szerencséjére a fejével fúródott a földbe. Legendásan ke-
mény fejû volt, az biztosan nem tört be, legfeljebb a Föld
rengett egy picit. Az ô feje keményebb lett, bár ezernyi szi-
lánk nyilván szétsziporkázott belôle estében. Mi termeli új-
já a holt csillagot belülrôl, ha külseje hatalmas sebeket szen-
vedvén égô szilánkokra hull szét? Vagy a holt csillagok élôk? 
Ki támad fel, mikor a lehullott csillagok elvegyülnek köz-
tünk és bennünk, hogy új életet kezdjenek? 
Ki támad? 
Orbán Viktor a csillagokban járt és álmodott. Álmait meg-
osztotta sok millió emberrel 2002 tavaszán. A Tejútra nevel-
ték, és ô elment oda. Képzete elvezette. Kényszere vissza-
hozta. Lökte, dobta. És a fején még horzsolás sem látszott a
kegyetlen zuhanástól és a számûzéstôl az istenek földjérôl
az emberek porból felcseperedô, cserepes-száraz világába. 
Hitt küldetésében, rendeltetésében, és ez kiemelte képzetét a
földhözragadt sárvilágból. Lehet-e hit nélkül teista valaki?
Nem. Fel kell-e mennie az anti-ateistának az istenek vilá-
gába, ha hívják, ha nem? Fel. 
Ott járt és lezuhant. Felmegy megint, mert amit látott, azt
nem engedheti megszûnni. Még az ûrhajós pilóták is egy
más emberi dimenzióról beszélnek, pedig többségük csak
néhány száz kilométerre járt, a holdbeliek is csak félmilli-
óra. Hol van ez a képzettôl? A hittôl? A hit elhagyhat téged.
Te nem hagyhatod el soha. Gyermeked elhagyhat téged. Te
nem hagyhatod el soha. 
Orbán Viktor felmegy még álmodni néhányszor, ebben biz-
tosak lehetnek támogatói, és emiatt rossz álmok kínozhat-
ják ellenfeleit. A pragmatizmus álmot keres. Ez a leghaté-
konyabb távolsági magatartás-járat. 
„Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig 
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik.” 

Kimondva vagy kimondatlanul, ez Orbán Viktor mottója,
talán nem is tudja, de ez az Ady-vers részlet fejezi ki legin-
kább elszántságát, ügyének reményekben és remény-
telenségekben fogant bátor vállalását. Nem a képzete
játszik vele, hanem ô élteti, táplálja azt, hogy hitté emelked-
jen. Megtörtént. Valamikor 2002 április 7. éjszakáján, de
legkésôbb 21-én késô este, a Millenáris parkban. A vereség
mérge helyett csendes ige szólt belôle. A csillag lezuhant,
szétszórta lemállott szikráit, és megállapította, hogy egybe-
maradt. Épen. 
Nem írt nagy drámát. Teóriát írt a jövôre. A magyar
politikusok közül elsôként hozzászólt saját és társai
emelkedett belsô világához, az ismeretlen erôhöz, amely
halk nyelvre intette. 
Ugyanez az erô hangra is gyújt majd, nem kétséges. Lesz
bábeli zûrzavar, zaj, sikoltozás. Egy lehullott csillag
szétröpült darabjai zuhognak minden irányból, eszeve-
szetten keresve a centripetális erôt és a gravitációt: a mag-
mát. S közben zúznak, felgyújtanak másokat, elégnek
maguk is kormosan. Nemzeti romantika és transzcendens
botladozások kergetik, erôsítik és akadályozzák egymást.
Az intellektus és a fizikai erô szimbolikus küzdelmet vív-
nak ugyanabban a csillagképben. 
Orbán Viktor, a fiatal, merész és nagyon tehetséges
miniszterelnök-politikus felismeri majd teljes terjedelmé-
ben, amit eddig csak észlelni tudott. Hogy a társadalom
összes problémája az etikumból fakad, és a válaszoknak is
etikaiaknak kell lenniük: nem csak személyes viszonyunk
van másokhoz, hanem meghatározott, erkölcsi értékeken
nyugvó, megsérthetetlen kapocs fûz össze, ha összefûz. 
És ez mindenkinek a joga, akár tudja, akár nem. Él is vele
mindenki, ha e tényt nem is tudja megfogalmazni
intellektuálisan. Él, mikor szavaz. Orbán Viktor az én és az
egész klasszikus, Goethe által megfogalmazott és megélt
világnézetének és magatartásának a legpregnánsabb szemé-
lyisége a XX-XXI. század fordulatos hazai közéletében.
Kihívó, származását meghazudtoló arisztokratikus öntudat-
tal mutatja fel a fényét: csillag vagyok. Bár most éppen
leestem. Mert az ô vallása vallomás az egyéniség kul-
tuszáról. 
És mert közben, a lehullásban, megismerte a népet. Az ô
népét. Soha nem hagyja el, mert nem maradt mása a család-
ján kívül. Belepecsételték, billogként, a szegény emberek
iránti szeretetet és tiszteletet. A levegô  azonosságát. A le-
vegôvételéét. Soha nem szállhat újra magasra, ha a
felemelkedésnél nem tárja fel titkos teista pecsétjét, melyet
lelkében visel.



Lapsus memoriae   

Kihullott. Kiesett a közgondolkodásból a részvét. Már csak
abban lehet bízni, hogy egyszer divatos lesz a részvétérzés,
hozzátartozik majd a társadalmi sznobizmushoz, hogy
tényleg, figyelj csak, van egy kis részvétünk. S akinek
nincs, sebaj, olcsón kapható. Szezonális kiárúsításon külö-
nösen leértékelt.
Felejtünk. Kihullott, honnan jöttünk. S hogy milyen vélet-
len lökött oda, a magasba, ahol vagyunk. De tényleg a csú-
cson vagyunk, kimagasló nyakmeresztõk? „A csúcs sok
helyen van, ne aggódj” –  mondta egy bölcs barátom, mikor
epés megjegyzést tettem arról, hogy biztosan helyesen dön-
töttünk-e, például õ, meg én, amikor nem tapostunk mások
hátán a ma csúcsaira. A csúcs a szívben van, tettem hozzá
magamban, a jellemben, az észben, a lelki alkatban. Oda
tényleg nem ér fel más, csak te.
Felejtünk. Elfelejtjük, mennyire utáltuk a kizsákmányolást,
mások testének, életének, céljának és bérének megerõsza-
kolását a magunk érdekében. Megvetettük. Ma ez a non plus
ultra: hágd meg és hágj magasabbra. Dicsekedj teli torokból,
de tényleg: Bécsi-kapu-szájjal!, hogy téged mennyien szol-
gálnak ki, neked mennyien görnyednek, s milyen ügyesen
szervezed mindezt, alig kerülnek pénzbe a munkásaid, trük-
kösen kijátszod a minimálbért – IGE-E-N!, hihetetlenül
nagy vagy, KIRÁ-Á-ÁLY! –, s bármikor megkapod a kiren-
deltségvezetõ-helyettes lányát helyettes ágybetétnek a má-
sik mellé. Illetve vele együtt, térben és idõben.
Felejtünk. Én nem.
Emlékszem, honnan jöttem. És bár nagyon messze vannak
tõlem azok, akik ott ragadtak, soha nem tudnék elvenni egy
dekát a földjükbõl, egy fillért a bérükbõl, egy araszt a mél-
tóságukból, hogy õk is önálló emberek, s nem az én szol-
gáim. Arra esküdtünk fel egykor, hogy mi szolgáljuk õket.
Ezt nem kérték...,  jó. De miért kellene tûrniük, hogy har-
madrangú riherongy senkit – félbûnözõ vállalkozót, aki

persze nem fél – kell fõlehajtva, ácsingózva szolgálniuk?
És tényleg! Miért teszik?
S nem felejtem el azokat a kitûnõ tanuló iskolás társaimat,
akik ma is a legjobbak között lehetnének, látszik az arcu-
kon, a beszédükön, a végtelenségig leegyszerûsített tisztes-
ségükön. Csak a szegény apjuknak nem volt annyi pénze
már a 60-as évek elején se, hogy ruhát, könyvet vegyen a
gyereknek a gimnáziumba. Dolgozni kellett helyette. Ma
asztalos az egyik már 35 éve, tehenet tenyészt a másik, há-
rom évtizede a közösben, most majd megint a sajátját. 
S láttam a rengeteg bántó jellemû, tehetségtelen, rokoni
háttérrel kibélelt senkit, aki jobb helyen esetleg sétáló rek-
lámtábla lehetne elöl-hátul, az önzés paradigmáit, láttam
õket, amint tele pofával jöttek az egyetemekre, a tan-
könyveket álmosan csukogatták, mert pontosan tudták, me-
lyik külker cégnél, banknál, újságnál lesz fényes jövõjük –
amely hamarosan és szervezetten külföldre repíti õket.
Látom magam elõtt a sok elhullott tehetséget, akinek már
akkor se... az átkosban sem igértek semmit. Most nem is kell,
nem is koherens, nem is konzisztens, egyszerûen nem lenne
versenypiaci konszenzus segítséget nyújtani nekik. Itt szabad
kiválasztás van, kérem. 
A befutottak, az erõszakosok, a gázolók szabadon kiválaszt-
ják a helyet, ahol a kölykeiknek tanulni, dolgozni, érvé-
nyesülni kell, ez az övéké, minden és mindenki az övéké el-
sõ-, másod- és harmadsorban.
Felejtünk. Lapsus memoriae – hungariae. Nem akarunk em-
lékezni arra, hogy csak záros idõn belül lehet taposgatni ér-
zékeny néplelkünket, amely – valóban! – nagyon sokáig
gubbaszt behunyt szemmel, önmegadóan.
Amely azonban meg-megunta megannyiszor, hogy még csak
ki se sandíthat a fényes égre, mert õ csupán a víznek árja –
most meg a szennyvíz habzik fölötte, ráadásul –, s majd szét-
töri a vitorlát akkor is, ha a nagyúri közönség vinnyogva-racs-
csolva rikoltozza, hogy de kérem, uraim, hát nem megmondták
a görögök, hogy  – hajózni kell! Reccs.
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Nõ, toll és fegyver nélkül

Szárnyamról vedlett pelyhek esnek le
Tíz-húsz milliószámra
S a madár fáradt teste
Megriad minden árnyra

Mennyekbe szerettem egyszer szállni –
De tollam a földre hull
Sár helyett Napban hálni –
S itt? megtört nõm rám bámul



Kiskun ámen

Kétezeregy év, álom és valóság jár
Gazdag szegényekként élünk Félegyházán
Börtönébõl szabadult sas lelkeink ege
S a földön, két tehén mögött megy egy eke

Dajkám dala elszállt? ? – nem volt dajkám s dalom
Vödörrel hordtam a télvizet tavaszon
Kiskun székhely, városom zsenik bölcsõje
S Segesvár földjénél elnémult költõje 

Ahogy a csillag megy az égen, úgy, úgy csak 
Dolgozni szép lassan, hé, paraszt, kiskun vagy
Ahogy a tarack szívja földed éhesre
Úgy leszel tanyádon életed bérese

Tedd fejed földedre, hallgasd dobbanását
Párnáddal szívén a nagy harang zúgását
Képzeld, tiéd az ország, te vagy a gondnoka
Kapáddal életet lehelsz a homokba

Harminc ük- s nagyapa útja vezet hozzád
Szik, búza, nád, marha, múlt, a nagy család
Az életfa csúcsán te vagy a nyíló rügy
Vidd világgá hírünk: itt a becsület ügy

A szegény gazdagok messzire kerülnek
Lányaink sorsába rémálmok vegyülnek
Fiaink sasszeme az eget kémleli
S a zordon Kárpátokról hazajön Petõfi

Tengersík vidék, tengernyi báj és bánat
Szívedbõl ne váltsd le anyádat s hazádat
Kettõs szorításban erõltetted tested
Itt mindig nyár van, a fagyot eltemetted

Ballag a négy ökör, az égre barázdát húz
Csillagszemû lányok testén kék ég a blúz
Hazudunk, legények, ámítjuk vágyukat
S kezünkben az eke a dudvára bólogat

Így fénylünk, szegény fej fej mellett
Mióta Kun László sátrunkban fetrengett
Király nép lehettünk, nádasok farkasa
S ellopta bárányunk a vármegye ordasa
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Semmit sem változott, csak elment hétszáz év
Szárnyunk vágta pandúr, csendõr, s a párt is még
Nem adtak semmit, csak vettek, mit vetettünk
Ám cserebogárból sok versnyit ehettünk

És jó ez így nagyon! Bor, lány, rigmus, élet
Felénk a jó mély álomból tettre ébred
A temetõket nappal bezárva tartjuk
Mert mi nem csak magyar, isa kiskun vagymuk

Az élet nálunk kétszer kél fel, két rajta
S a vak halál is látja, örökélõ fajta
Marokra fogjuk hát két tehenünk tõgyét
S szántva felszarvazzuk új mátkánk legényét

Itt most ámen.

Kuruc vagyok

Kuruc vagyok, kis kun kuruc, kevély
Ütök kettõt, s még csak nem is szóltam én
Duplán magyar, okos fokos jóura
Kötelet vetek minden gaz pandúrra

Lázadó, nyergem az ágyam, párnám a hó
Szélvésszel vágtázom, mátkám a pejcsikó
Véremben a kell: ölök, és néha felnégyeltetnek
S némán szánva nézem véznára száradt testemet

Ám sebaj, sok még itt a szegény, a bús legény
Rabságban vagy akasztottan – életünk csontkemény
Csillagunk ha lehull, csillogó szemünkben fény, daccal
Végzünk az árulókkal, nincs béke az idegen labanccal

Vérpadra, ki köztünk ebadta fajta, kardot hazára ránt
Gyáván fut Lajtán túl, magyarként éltetve bécsi királyt
Lovunkkal itatjuk vérét, kutyáink marják szét az árulót
Ajkára forrasztjuk minden bitangnak a hitszegõ szót

Kuruc leszek mindig, kiskun fajta
Vesztes, gyõztes? – A bátorság apja
Hatalmas, mint árnyék a felkelõ napon
Végtelen, mint csillag nyári égboltokon
Kuruc volt apám, nagyanyám teje kiskun
Nyolcszáz év homokját hordja a koszorúm
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Ki nevet a végén?

Gõgicsélõ gyermek-nép
Kóstolgatja jövõjét
Nem éhes, istenadta: 
Ha kéred, visszaadja

Jövendölõ nagyurak
Horizontot hazudnak
Löknek hozzá kenyeret
Cirkuszt is, csak vegyetek

Megrezzen a kisgyerek
Sirdogált már eleget
Felnõtt jövõért kiált
Uraira tetszhalált

Robbanások szívében
Dühödt eskük sebtében
Szikra pattan, lesz halott
Tûzre dobott parancsnok

Választ a nép, kértétek
Ketrecekben végzitek                                      
Tartsátok meg koncotok          
Ti eszitek ocsútok      

Verso:
Avagy az égbe nõ a pénzéhes Moloch hatalma
S felfalja gyermekded tömegét a plutokrácia

A nincs csen

Boldog szívvel temetünk
Nincsen testünk se már
A Halállal nevetünk
A megfagyott prédán

Kétes árnyunk is rongyos
A csókunk zúzmarás
Születésünk túlkoros
Halálos pusztulás

Lopjuk az életünket
Ingyen csak a jaj van
Holtan nem becsmérelnek 
Megfizettünk kínnal

Isten szíve

Isten szíve
Nincs messzire

Bennem dobog
Mindent hallok

Látom lelkem
Tág mennyekben

Ördög múltam
Földön hagytam

Utam zárul
Hitem lágyul

Lovag vagyok                                                                 
Nem sírhatok                                                                      

Hogy nem láthatlak titeket –
Rám zárták a fellegeket

Szép halál 

Elér még a kezem
Hozzád, s ott megpihen
Sûrûn ver a szívem
Te bujkálsz eremben

Hétrét görnyed testem
Megbüntet végzetem
Kezedben kegyelem
Ámuló szerelem

Szememben te fénylesz
Fényemtõl nem félhetsz
Õrizem melegét
Õzikém nézését

Lábamon te szaladsz
Hazámnak te maradsz
Megnyílok virággá
Álmodban imává 

Ráncomat letörlöm
Arcodban tündöklöm
Most is hogy meghalok
Jövõdben ragyogok
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Voltam mezítláb cseléd
Jussom malac, vonyított
Könyvem hevert szerteszét
Öt-hat évem olvasott

Tíz év húzta vállamat
Munkaéhes tenyerem
Gyomrom ritkán volt dagadt
Hólyagok két kezemen

Tizennégy év mögöttem
Tanyából városi lét
Utcánk végén félelem
Meddig visz a szegénység

Vidám gyermek-kispejkó 
Ha maradt egy forintod
Pénzed spórolni való
Fagylalt-álmom meghozod

S már kész az érettségi
Jövõd nagy fekete lyuk
Az utcavég megbeszéli
Pesti lesz a kisfiuk

Láz, harc, éh-nincs, nagyvilág
Szorgalmad gályára tesz
Ha egyszer volt is imád
Most kész tényeket szeretsz

Kiskun harcos, aszfalton?
Pest felszínén alvilág
Groteszk mosoly arcokon
Sok kéz fogná be a szád

Huszonhárom rovátkád
Gõgicsél a picinyed
Életed bérelt szobád
Hizlald nagyra jövõdet

Az Úr már máshol, pártod
Szívedben is gyalogol
Csukott füllel nem látod
Ki sírt a sírpartokon

Harci zaj ébreszt fel; fel!
De te tovább szántanál
Fegyver lett pénz és szellem
S megállsz minden rossz szónál?
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Társadalmad italból
Ha nincs pénzed, kidobnak
Napfény voltál, most bús hold
Keress eget magadnak

Életszíneim

Elõd fiamnak

Címeremben elõdöm az utódom
A fióka sas máris oly hatalmas
Ükapák ereje lüktet karodon 
Bár e gõgicsélés, brr, még siralmas

Parazsat fújsz fiam, pásztortûz fényét
Paripák patája veri az eget
Álmos az apád, áldja hét vezérét
Ágyazz népének országnyi fekhelyet

Tûnik ifjúságom, kezem hanyatlik -
De a vér, a vér még sokszor patakzik?

A sors meddig s ha... – kinek visszhangzik?



Így, így

Kisgyerek kerekezik a gáton. Jobb lábát a váz alatt átdugja
a jobb kerékre, az egyensúly emitt marad fõleg, a balolda-
lon. Amoda nagy erõvel kell áttaposni, átvinni az egyen-
súlyból. Az apja bringája, a nagyapjáé volt, most az övé. 
A felkötözött liba gyönyörködik a tájban, inkább persze a
talajban, lóg a feje szegénynek. Emiatt néha nagyot gágog. 
A gyerek kacag, tapossa a pedált, a libáért sok pénzt kap-
nak, õszre lesz majd neki is iskolatáskája. Õszre minden
megváltozik, iskolába jár majd, mindenki megláthatja,
hogyan tud olvasni. 
Õszre más mércével mérnek, ott nem vacak 19 kiló lesz az
õ sulisúlya. 
Õszre õszintébb lesz az élet. 
A liba lihegett egy kicsit, most már a gyerek is, iszonyúan tû-
zött a nap, és még hátra volt 6 kilométer a felvásárlókig. Li-
bamáj lesz a gágogásból. 
Ettõl kicsit szomorú lett, õ legeltette húsvét óta minden
reggel, míg tömni nem kezdték. 
Lesz még másik tíz, karikázhat eleget, ez most a táska miatt
lett sürgõs. Azért a holdfénynél iskoláskorában is fog majd
olvasni, mikor nem látják. 
Ha észreveszik, hogy kiszökött, büntetésbõl imádkozni kell
még egyet.
A talpa már kezdett fájni a pedálon, ez meglepte, mert egyéb-
ként nagyon szeretett mezítláb. A bringa minden ütemváltás-
nál ide-oda himbálózott, de biztosan haladt. Gá, gá. Jól meg-
voltak ketten, mint mindig a kora reggeleken. Most eszébe
jutott, hogy talán mégse vele kellett volna vágásra küldeni a
libáját, de nem ám, kispajtása volt ez, akkor is, ha annyiszor
meglopta a búzatáblát. A szomszéd búzatábláját persze, a
mienkre vigyáztunk.
Az édes volt az oka mindennek. Kitalálta, hogy õ, a fia ak-
kor lesz büszke mindenére, akkor vigyáz rá, ha maga kere-
si meg. 
Ez igaz lehet. Ezért nem vérzik most annyira a szíve a
gágásért. Majd gondol rá mindig, ha bepakolja a táskát haj-
nalban. Ez a liba ajándéka a sok potya kalászért. Amiért
nem vágott oda a pálcával. A liba csendesen, egyetértõen
hallgatott, ráérõsen is. Gá.
A gát persze igen egyszerû gát, nincs erre folyó, még patak
se. Az országút mellett fut, az árkon túl, egy picikét maga-
sabban a rétnél, hogy a víz ne öntse el, lehessen rajta min-

dig hajtani. Nagyon szûk, a felnõtt bringával, a váz alatt
csámpázva igen nehéz tartani az arasznál is vékonyabb
ösvényt. 
Miska felhajtott az útra. Soha nem tette még, de a táska
tudatában, meg a holdfényes olvasások élményével úgy
érezte: kinõtt õ már a gyerekkorból. 
A makadámút más világot teremtett. Nagy lendületet kapott
az élménytõl. Nem kellett görcsösen tartani a szûk irányt,
szabad volt a tér. Vidáman intett a fejével az elhaladó busz-
nak. A sofõr el is csodálkozott. Messzirõl csak egy nagy
biciklit látott, most meg valaki vigyorogva kikandikál alóla.
Lopja a gyerek a libát?
Repült a kétkerekû, mintha négyen menne. A kis mester biz-
tos kézzel kormányzott a nagyvilág felé. Balra dõlök, jobbra,
egy kicsit elõre is, balra dõlök, megnyomom jobbra. Ha az
apja látná! Nem látja, már soha nem. Beleütött szegénybe a
ménkû. 
Azért bringázni még szerencsére megtanította, kell ez a
kenyérkereséshez, mint most is. Jó nekem, hamar felnõtt
leszek, mondta a majdani tanító bácsi a temetéskor. Ez igaz.
Ismét kacagott a kis Miska. 
Eszébe jutott a kisöccse, még csak négyéves, de már együtt
számolják ki, hogy mennyi kell még például a száz forinthoz,
ha nincs meg. Persze, kell még neki segíteni, de mindig kijön
gyorsan. Pénzes gyerek lesz az öccsébõl, gazdag úrfi, gondo-
lta a bringás bajnok. Mi ketten, én olvasok, õ számol, fel-
lépünk a cirkuszban. 
Pénzért, még szép.
Ahogy az autó elszáguldott mellette, Miska érezte, hogy ez
mégsem az õ napja lesz. A duda nagyon megijesztette, a ko-
csi majdnem súrolta õt is, a liba fejének koppanása nagyon
rossz ízt kezdett adni ennek a nagy pénzszerzõ körútnak, de
úgy érezte egy pillanatra, hogy minden megy tovább. Nagyot
taposott a jobb lábával, átbillent afelé, hogy messzebbre ke-
rüljön a suhanástól, de már késõ volt. 
Cserbenhagyta az apjától örökölt egyensúlyozása, átbillent
bringástól a túlsó oldalra, bele a porba, onnan pedig lassan,
akadozva, hemperegve és megállás nélkül az árokba. Amin
túl a gát futott. A gát.
A liba nem mozdult, magába zárta az iskolatáskát örökre. Az
autó már nem is látszott. Abringa elsõ kerekébõl nyolcas lett.
A jobb lába vérzik, kibicsaklott. A környéken senki. Megint
árvább. Így lesznek hamar felnõttek a gyerekek? Felnézett az
apjára. Az fejjel intett.
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Magyar nagyi

– Tedd oda, vidd ki, akaszd fel, akaszd le, akaszd vissza, cso-
rog a szád szélén, megmondalak anyádnak, igen, kicsim, õ is,
neki nem, habos lesz, persze, csokival, nincs több lekvár.
Fél év alatt újabb két unoka is lepottyant az égbõl, kezdi kever-
ni Anikót Annikával, fõleg, mert mindkettõnek fekete gyé-
mántból van a szeme. 
Jön hamarosan a Margitka kicsije is. 
– Megint leesett, kicsikém, eszem a bogárfekete szemedet,
akaszd csak vissza, nem a szemedet, így ni, ez a Jézuska. Õ
hozott, Annikám. Mi a baj… hogy te vagy Anikó? Nem baj
kicsim, bújjatok mindketten a kemencébe, ott nem talál meg
a vasorrú bába, és ha kormosak lesztek, egy lesz a nevetek is:
kormos kiscica. Hopp, elestél, édesem, sebaj, maradj csak ott,
míg fel nem állsz. Ha felállsz, akkor már nem leszel elesett.
Ezt a logikát most találta ki, nem volt harmadik keze, hogy
tésztadagasztás közben, a forralt tejet kavargatva, felszedje
a földrõl a család legifjabb vitézét – az apjuk csakugyan azt
hitte, vitéz lesz belõle, valami fene bátor fi, ezért is nevezte
el Attilának –, aki épp egy kis macskát fojtogatott heherész-
ve, míg a cica – csicsa – el nem vette a vitézke kedvét. Ilyen
ma egy hun király. Mért nem nevezték inkább õt is Anikó-
nak, Annának, Ancsának, Annusnak, akkor legalább nyu-
godtan keverhetné a nevüket, mind jelentkezne mindig. Atti-
la? Na jó, kisbögyörõs, legyen Attila. Hmm. Attila Úr. – Úrfi,
fáj a macskakarmolás? Így jövõre is ott hemperegsz a földön,
kis csámpásom. Nem segít a mami! Magadtól, édesem, azért
kaptál kezet-lábat.
– Engedd be! Menj ki. Ne gyere be. Leakasztod mégis?
Nem, nem is lesz lekvár, mákos palacsinta lesz. Nem kákos
kakalinka, édes Attila Úr, hanem…Na, segített az asztal
lába? Tartsd szorosan, kisfiam, el ne engedd. Majd jövõre
jövök, és fogjuk együtt, jó? Jjjóóó? Bumm!
Igen, ezekbõl a gyerekekbõl még lesz valami, gondolta
büszkén nagyi. 
Õ is így nõtt fel, külterjes neveléssel, és világnak engedett
6 gyereket, akik most küldözgetik haza az unokákat, hál’
Istennek, eddig van 14, s már mindegyiket nevelgette ideig-
óráig. Laci fia és Aranka lánya gyerekei, ezek a láb alatt
lõdörgõk itt ni, mindig nála vannak, válás és haláleset miatt. 

Nekik õ az anyjuk, ki tudja mi lesz, ha már iskolába is men-
nek. 
Attila minden idõk legnagyobb gazfickója, õ nagyon jó
helyen van, amikor a földön van, külön kell születni, ha
majd talpra áll, és õt kell agyusztálni. Õ nem is látta az
édesanyját, a pásztornépek szerint csakugyan kemény le-
génynek kell lennie. 
– Jól van drágám, csak a fejed volt, katonadolog, alig
vérzik. Ó, ó.
Hhhhúú! Na, gyerünk tovább, a fõ szabály, hogy nem sza-
bad megállni egy pillanatra se, mert akkor észreveszed, mi
minden vár rád. Ne nézz se jobbra, se balra, mert akkor jól
nézel ki. 
Vállalj mindig többet s többet, s bírni fogod, ha nem gondol-
kodsz rajta.
Hallotta valahol, hogy Magyarországon a nagymamák tart-
ják el a családokat. Tudott volna örülni egy kicsit, ha a papa
lehetne erre a cáfolat, de az öreg nyolc éve már csak az élet-
re cáfolat. Így aztán igaz lett a miniszterelnök vagy államel-
nök szava, itt igaz. 
A családok viszont nem tartják el a nagymamákat – de ezt
már nem tették hozzá az urak.
Nem is tehették, a nagymamák elvonulnak, mire õket kel-
lene eltartani: temetõkbe, intézetekbe, vissza az egyszemé-
lyes, homályos, rántottleveses életek mélyibe. Jó ott is.
Tényleg jó, mert élet van ott is. Nem véletlen, hogy a halál a
nagymamáktól fél a legjobban, csetlik-botlik, visszahõköl,
megfutamodik, mire odaér.
– Elkészült, kihûl, forró, adom, töröld le még egyszer, nem
süt már, édes, ugye, édesem, adj neki is, õ is hagyott neked,
Attila Urat emeljétek fel a székbe, mert a cica már nagyon
dühös rá, perssssze kicsikém, csicsa, úgy, jó lenne imád-
kozni, de azt nem tudtok, én mondom hát helyettetek, hogy
áldja meg az Isten, amit enni adott. Igen drágám, ugyanott
van édesanyu is, ahol most megáldja az Istenke, amit eszünk,
igen, látja a drága anyukád, hogy mit eszünk, igen, õ is
ugyanazt kapja, és nagyon szereti, hogy vele együtt eszünk,
azért is sütöttem ezt, mert a mákos palacsinta – igen, pici-
kém, a kákos kakalinka – volt az õ kedvence is, az volt és
az is maradt, mert most itt vagy te…és…és…éssss.
Itt elfogyott egy picit a nagyiból a szó.
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X exmarxista

Fejenként öt eszmét adott nekünk a század, öt eszményképet,
öt teljes ideológiai gyõzelmet, öt tévedhetetlenséget és végsõ
gyõztes társadalmat, ötöt vagy hatot. Emígy elmélkedik a fi-
lozófiatanár, ki nemrég még a végsõ kommunisztikus állapot
elõnyeit ecsetelgette, s hogyan lesz majd elérhetõ minden
öröm pénz nélkül – most belekotort a zsebébe a buszmeg-
állóban, s bár e korábbi tan szerint most éppen teljesnek kel-
lene lennie a mindenféle örömnek, inkább keserû volt, mikor
elõrántotta üres kezét, hogy letörölje arcából a száguldó Mer-
cedes sarát.
Fejenként ötször álltunk a célkereszt közepében, öt kivégzés,
öt Duna vagy Tisza, öt polgárháború, öt hontalan holnap ha-
tártalanul szeretett hazádban, öt setét árny az ablakod alatt, öt
besúgó fejenként e században, öt vagy hat.
Öt szétterpesztett vágy, hogy mi lehetnénk az európai éllova-
sok, a szabadságharc pesti srácai, lovas-, futball-és hajós-
nemzet három tengerünkön, õsi kultúrák oszlopai, s persze a
gyönyörû, a gyönyörû magyar nõk… Európa vár. A nõinkre.
Sextett.
Öt Mucius Scaevola, öt önégetés két forró, egy hideg és két
polgárháborúban, öt szabadságvesztés és öt szökés a bör-
tönbõl, öt nemzedék hittelenül, tömlöcbe verõ század, s raj-
ta örök glóriánk: ezeréves dicsfényünk, megvakító vissz-
fényünk. 
Jaj. Homály.
Most már mondhatok bölcseket, jókat, bántókat és dicsérõ-
ket, most már nem vagyok filozófiatanár, most új urak ölé-
ben ülhetek, biztonságos állapotokban élem savanykás éle-
tem, most mozigépész vagyok, s nincs célkeresztben a fe-
jem. Új ösztön-osztályok kerengnek felettem, védõ szár-
nyaik itt sötétlenek végeláthatatlanul. Nagyot pislantott az i-
mént a véres, csúnya század is, aztán elszenderedett. Mászna
még, de nincs szükségünk vesztesekre, elhalókra, csak az
hívjon, ki vezetni mer – lásd, mennyi merész kalimpál itt
most.
A filozófiatanár lassan andalgott a Margit körút minden nap
újra felszántott beton ugarában. 
Rongyos-szép emberek hevertek a kapuk alatt és a reklám-
oszlopok tövében – ezek az újhullámot hirdették, amazok a
régen kopott csaknem-hullájukat mutatták fel az Úrnak

kitartóan, nylonzsákokba zárt életükkel. 
Mostanában facsarja az orrát a rossz szagú pénzcsürhe
bûze, bilincset verne a karjukra mindenütt, a kaszinókban,
az új budai fellegvárakban, a több ezer hektáros földbirto-
kokon és a bankkonszolidációk beláthatatlan csalássoro-
zatában. 
Felhúzza képzeletbeli fekete álarcát és kaszabolni kezdi
õket. 
Lázadó kedvében van. Kacag a törvényre, amelyet amúgy is
csak az õ bosszantására alkottak meg. Aki meglop, hívd te-
temre – ez jól hangzott. 
Megigazította az álarcát, és odavágott azoknak is, akik a
nagy gyárakat szerezték meg, majd a tõke új bajnokaiként
lenyomták a béreket egyharmaddal. Többen tõle tanulták az
extraprofit-termelés kapitalista tanát, mint a társadalmi bru-
talitás képletét.
Félkövér létrõl álmodott minden éjszaka, s nem arról, hogy a
pénzéért kotorásszon a zsebben. Minden reggel arra ébred,
hogy még soványabb lett. A hite elhagyta, a hitvese csak az-
után. A jövedelme nulla, még szerencse, hogy az egész napot
eltöltheti a moziban, gebinbe kivette a WC-t. Szünidõt tart az
õ történelme, ez már nyilvánvaló, hosszú téli szénszünetet. 
A történelem, a magyarság sorskérdései se foglalkoztatják
már, szabad minden sors, nem kell küzdeni érte, minden a
hatalom kiváltsága. Õ dönti el, érdemes-e valami, valaki a
jobbra, vagy cselédlány marad az, aki nem kér tõle állam-
polgárságot, bevándorlást, munkát, otthont. Mindig a hata-
lom dönti el, hogy mennyien vagyunk: tíz, tizenhárom vagy
tizenötmilliónyian? Zavarosak voltak a filozófiatanár nem-
zetképei, annak idején csak titokban mert olvasgatni errõl,
azt azonban érezte, hogy ha a franciák, a németek, az ola-
szok, de még a románok, a szerbek is gondolataik közepébe
helyezték a nemzeti büszkeséget, akkor miért, hogy nálunk
lenézték ugyanazt, kiátkozták, kigúnyolták. Elhagyta õt a
történelem.
Kóborolt az exmarxista filozófiatanár az õ nagy csendjé-
ben, ténfergett a mindig rá zúduló lelki sárban, igen mocs-
kos lett az õ hajdanvolt tiszta képe a marxista megváltásról
– de kezdte érezni, hogy vak és sánta volt az a kor, amely-
nek vállára oly szívesen hajtotta fejét annak idején. Gyere
utánam – úgyse megyek sehova? 
Most legalább nem hívják…soha.



C. egyetemi tanár

Lassan morzsolgatta a pult szélét. Minden nagyon lassú,
majd a zuhanás lesz gyors egy kicsit. Nem maradt benne ta-
lán csak egy halottnyi érzelem. Egyre nagyobbat taposott vi-
szont rá a félelem. Az egyetlen, még mindig riasztó félelem a
feleségétõl. Tudta, hogy ez a õ elkárhozása. Ez a pokla, ame-
lyet mindig el akart kerülni, ha kétszer-háromszor szájon
vágta a feleségét. Részegségében.
Hátulról enyhén megtámasztotta valaki. Most sem csúszott
le a bárpult alá. Az én érzelmem a félelmem – motyogta s
felnézett, hallotta-e valaki ezt a fennköltséget. Nem. A két
agypólusom már nem mûködik harmonikusan, ide-oda
csúszkál benne a szív és az ész, az érzelem és tudat, a
szenvedély és a szenvedés ettõl az egész nyomortól – ismét
felbámészkodott a kocsma   levegõjébe, hallott valami zsivajt,
de nem látott senkit. 
Úgy érezte, féktelen mûködésbe kezdett az agya, végre ismét
tele van zabolázatlan bölcsességgel. Eszébe jutott Bibó
István „félelem nélküli demokráciája”, s tudta, hogy ezt neki
és róla találták ki. Igen, elnyeri, visszaveszi még a demokrá-
ciát. 
Nem tûri el, hogy a felesége uralkodjon mindene fölött.
A két gyerek is fáj. A címûket se tudja. A lakás lepecsételve,
valami barom õrzi, be se teheti a lábát. Ez lesz – ez a dagadt
barom – az utolsó hópehely, amelynek súlyától megindul az
a bazi nagy lavina: õ. Vissza a demokráciámat! – sutyorog-
ta, s tudta, hogy ma is a 15 évvel idõsebb, korhadt nõ ágyá-
ba kell majd bújnia. Befogadta. De mindig csak egy alkalom-
ra. Arra az egyre. S majd a következõre akkor, ha... A hány-
inger sörindukálta volt egy kicsit, de inkább a nõ íze váltotta
ki. Hátulról egy már-már ismerõs kéz megint megtámasz-
totta. Demokrácia.
Várta a hópelyhet, és iszonyú erõfeszítéssel nyomta le a kö-
vetkezõ korty böfögõs szart a két napja holt üresen éhezõ
gyomrába. Gyorsítót akart kérni, csak nem tudta kimondani. 
Tegnap is kidobták, elõtte elvették az óráját, abból futja má-
ma is, azt mondta az a hülye kis vörös. Azt persze nem tudja
a vöröske, hogy ha én egyszer elkezdek komolyan inni, ak-
kor kiiszom a vagyonából az egész Holsten-láncot. Muto-
gatni kezdett a gyorsító felé, de nem vették észre. Levi?

Hogy állandó harmónia van az ész és az érzelemvilág kö-
zött, és hogy hinnem kell a fejemben és a szívemben, és
megyünk elõre. Hirtelen lecsúszott a szék szélérõl, de sze-
rencsére a pult pereme megfogta. Harmónia, Levikém, har-
mónia a testsúlyom és a pult széle között van! Jót kacagott,
hangosan, jóízûen. Azt hitte. A nyöszörgõ vinnyogást azon-
ban senki se vette észre. 
Félrehúzta az arcát, az egész fél arcát, kifejezte undorát a
harmónia iránt. Majdnem ott maradt a fél arca, majdnem
nem bírta visszahúzni a helyére.
Talán, ha az Ég a Földhöz leér, Talán, ha új zenét rikolt a
szél, Talán, ha álmaink összeérnek, Talán, ha szüleink még
remélnek... Egyszer õ írta ezeket a szavakat. Volt tovább is,
de azt nem tudta megjegyezni. A feleségérõl szólt, meg a
gyerekeirõl, de mikor odaért, mindig elakadt az emlékezet,
megroggyant a testtartás, és könnyezni kezdett görbe háttal,
görbe szájjal.
Úgy látta, hogy Levi lép be az ajtón. Az jó. Akkor marad-
hat exbarát. 
Ha hoz pénzt, és visszavonja okoskodásait a hópehelyrõl
meg a lavináról. Nem is esik.  Biztos üzen vele valamit az
asszony, valami szépet. Az nem igazságos, hogy hetek óta
azt sem tudja, hol vannak, hogy nem fér hozzá egy szaros
gatyájához se, hogy a honoráriumait valami régi meg-
hatalmazás vagy hamisított aláírás alapján õ veszi fel – és
neki meg má  órája sincs.
Nem Levi volt. Rosszul látta, ez valami legény lesz a piac-
ról. Mit akar tõle? Nem látta soha. Ketten vannak. Mi? Mi
van, faszikám?! 
Csúszni kezdett lefelé a székrõl, igaz, húzták is rendesen.
Jobbról-balról a hóna alá nyúltak, közben – hihetetlen! –
röhögést hallott mindenhonnan, az nem lehet, hogy õt
röhögik ki, ilyen még akkor sem fordult elõ, amikor az
egyetemen elõadás közben leesett a katedráról, pedig akkor
tényleg részeg volt, és ezt látta is mindenki, de pisszenni se
mertek – vihogott a vörös is, amint vezették ki a mentõbe.
Rúgkapálni akart, de a lábai érdektelenül lógtak lefelé.
A feje szét- és leesett. Ahogy a mentõ ajtaját nyitni kezdték,
s be akarták lökni, felnézett. Ez Levi? S ott áll mellette az
asszony!? És a gyerekek, ijedten sírnak? Jól lát?! Mit csi-
nálnak itt... 
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Az öreg paraszt és az ég

Omlott a szalonna a szájában, folydogált lefelé, pedig avas
volt, õ meg fogatlan. Így szerette. Senki se mondta volna,
hogy 84 éves, és hogy legalább 80 éve így szereti, így is e-
szi mindennap. Ez ad erõt. Bal kezében egy negyed vekni –
ez a markában –, a szalonna félig a markában, félig a hü-
velyk- és a mutató ujja között, az alá szorítva meg a hagy-
ma, a jobb kézben a bicska. 
Takarékos étrend, takarékos mozdulat, takarékos ember.
Kibír mindent, mindig.
Elõtte a kapa, ugyancsak az akácfa árnyékában. Nem kér
enni, a kapa csak ad. Ez már 20 éve. Néha vissza kell fogni,
nehogy magától munkába induljon, délidõben, ebédidõben
pihenni kell. 
Hajnal négytõl eltelt már egy nap. A városban ennyi a
mûszak, utána már tilos dolgozni. Itt mindjárt kezdõdik a
másik nap, este kilencig tart. Akkor ideje lesz kihúzogatni a
csontokat.
A szalonnából sose elég. Van bõven a padláson is, a hom-
bárban is, közvetlenül a cserép alatt. Egyre avasabb, már
szép sárgás színû, áttetszik a melegtõl, mesterdarab. Más
kutyája felfordulna, mielõtt megkóstolná. A városban szív-
infarktust meg vérkeringési bajt kapnak tõle, elhíznak – õ
meg ilyen sovány, vékonydongájú volt egész életében,
kórházat nem látott belülrõl, az orvosságot nem ismeri,
leszámítva az avas szalonnát meg a vékony homoki bort.
Ma még hátravan nyolc sor, hajszálpontosan napnyugtára
befejezi.
Bántja a nagyfia öngyilkossága. Kire hagyja a 10 holdat,
minden van azon, kaszáló – elég szikes –, szõlõ, kukorica,
búza, árpa, minden, még gyümölcsös és dinnye is?
Legalább az unokákat kiengedné a meny, de úgyse engedi:
bolti árus nagyasszony lett abból is, nem bugris parasztokra
bízza a gyerekeit. 
Erre ment rá a fia is, bugris, bunkó, ki szereti ezt hallani,
olyan leszel, mint az apád, földtúró vakond, aki ki se lát a
kuckából. 
A fiának ezt kellett volna örökölni, most elment, nem
merte, felõrlõdött a vitában az asszonnyal, aki ráadásul
tavaly a válásig vitte a bugrisozást. A szalonna nem mindig
omlik szét a szájban, ha fogatlan az ember. Maszatolgatni

kezdte a szeme tájékát, de csak egy percre, nehogy meglás-
sa egy seregély vagy a madárijesztõ. Szokatlan volt neki ez
a vakarózás a szeme tájékán. A szalonna tétován ácsorgott
a szájában.
Lenyelte.
Kié lesz a föld? A kicsik azt se tudják, hogy van, az anyjuk
letagadja a nagyapjuk létét is. Amióta meghalt a mama,
egyedül építi a jövõt. 
A jövõ ezt nem tudja. Most már õ se.
Minden szomszéd otthagyta már a tanyát, kihalt belõle,
feladta, eladta, ebadta. Düledeznek a falak, a ház azonnal
meghal, ha elhagyja a gazdája, még a százéves falak is
rögtön elporladnak.
Elindult haza. Minden évben így indul el, évente legalább
háromszázszor – a legpimaszabb télben nem kell kijönnie –,
80 éve. Az unokája egyszer kiszámolta, és azt mondta,
hogy akkor majdnem huszonötezerszer. Az jó sok lehet, bár
nem tudni, mennyi. Annyiszor.
Most is megy befelé, de két dolgot nagyon megfigyel,
szinte hunyorog, annyira meglepi. Az egyik, hogy igencsak
megnyúlt az út hazafelé, már mióta megy, és egyre távolabb
lesz minden. A másik, és ezt látja az árnyékán, hogy õ meg
sokkal kisebb lett, lóg a válla, a földig ér lassan a karja.
Nem bírja fentebb húzni. 
Nyújtaná a tanya felé, hogy elérje, hogy megfogja, hogy ne
menjen már az meg mindig távolabb – de rövidül a válla, a
karja, szökik az ereje. Le kellene ülni szalonnát enni,
dereng a fejében, legalább néhány falatot, de eszébe jutott,
hogy délben hogy ácsorgott a szalonna a szájában, hátha
most is kötekedne csak.
Leülni azért leült. Most elõször a 80 év alatt. Ez egyáltalán
nem zavarta, tudta, hogy néha meg kell pihenni. Ahogy ült,
kezdett valamit érezni a szalonnát nem evõ városi emberek
szív– és vérkeringési bajaiból, ilyen lehet az is, ilyen üres,
ilyen vértelen vér, szívtelen szív. 
Kiesik az erõ a porba, a lába elé? Ledõlt egy cseppet,
megszokásból.
Felnézett a teliholdra, mindig beszélgettek. Látta a kerek
képében, hogy ebben az évben 2000-et írnak, szép, pontos,
kerek szám. Tágra nyílt az öreg szeme a csodálkozástól, a
szíve ürülni kezdett, és ha már pihenni akart egy cseppet,
hát kikerekítette egészre.
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Isonzó, vi-gyázzz!

Tatuka, piciny nagyapám
Még mindig Isonzónál áll
Golyókat kapkod reptében
Hetet elrejtett testében

Átint a jeges bérceken
Vigyáz miránk a végeken
Nem lép ellen a Dunán át
Féli tatuka kaszáját

Áll fél mázsa, oly törékeny
Fegyverével hegyvidéken
Olasz csizma talpa alatt
Szegény Alföld árva maradt

Óriási Magyarország
Elfoglalja Itáliát
Kárpátalja és Adria
Ez nem álom ám, tatuka

Meghalunk a királyunkért
– A hû paraszt ehhez is ért –
Nem jött velünk az asszonyunk
Csak a sírban találkozunk

Két világ, apó és a Pó
A nap, a föld, minden forró
Csak az élet megy ridegen
Az isonzói hegyekben

Áll tatuka, bús a puska
Hívná haza nagymamuska
Jöjjön már, he, jöjjön gyorsan
Tehén ellik a ‘zistállóban

Fontos lenne ez a jó hír
Nagyapám sorsán a gyógyír
Mégse mehet, megtiltották
Hadnagy úrék meg az osztrák

Elmúlt az év, múlt egy század
Kõbe zárta nagyapámat
Vigyázná még Kárpátalját
Ha otthagyhatná a strázsát

De … így …
Árván áll 
Nagyapám
Isonzó haván

Itt más az üstökös íve
Minden csillag tovább ég
Nem lesz a világnak vége
S az éj is a naptól kék

Itt más, ahogy a hajnal kel
Mosolyognak a nyárfák
Érces a nagy harang reggel
Érzed sorsod sóhaját

Nem sírnak a megcsalt anyák
Gyermekük raja éhes
Apa recsegi igazát
Nem lesz még egyszer béres

Kézbe simul a termõföld
Hívja szorgos kisurát
A rekettyésben a legény
Lányba önti bánatát

Terem nyomor is mindennap
S ki érte mélyre hajol
Szegény bókol a gazdagnak
S kését edzi a napon

Az est csendes, halkan köszön
Múlik a részeg világ
Ábrándomban egy fényözön
Világít a poklon át 

Egyszerûen haza
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A festõ

Festõ volt, ízig-vérig magyar festõ. Alföldi. Ahogy mászott
fel – igaz, kicsit kelletlenül – az állványon, megadóan gon-
dolt arra, hogy talán már soha nem lesz Leonardo vagy
Michelangelo. 
Heroikus nap lesz. 
A hatalmas ecsetrõl, amellyel a plafon felé tartott, ömlött visz-
sza a festék. Pedig ez lesz a gyerekszoba. Alányszoba. A„mes-
ter” 300 forintért vállalta volna négyzetméterét. Festõnk már
több mint 25 éve elvégezte a fõiskolát, azóta állandóan fest,
ennyiért röhögve felkeni õ is. S akkor marad pénz egy ren-
des, tartós ülõkére a WC-n. A lányvécén. Ha már a budoárt
ki kellett hagyni.
„Alföldi festõiskola”, így szokott kezet rázni, kellõen megil-
letõdötten, a kiállítások elején. 
A végén általában nincs kivel, mikorra vásárolni kéne,
elmennek a rajongók, elszöknek, az marad csak téblábolva,
aki ajándék képre vár: a helyi kultúraszervezõ meg egy-két
ábrándos képû lány, aki egyszer szeretne modell lenni, hátha
elkel õ is. 
Vagy a képe.
Most már fenn áll, ez a hivatása magaslata, a létra meg az áll-
vány, attól függõen – annak kontextusában –, hogy a WC-t,
a spájzot festi-e, vagy a galériás hall magas mennyezete
maradt rá. 
A mennyezet, megint eszébe jut Michelangelo, õ is ott lett
nagy, persze, akkor még nem is tudta. Ilyen a mûvészek
sorsa, utólag derül ki…ma vakolat, holnapután világhír. 
A WC-jét direkt úgy festi meg, világhírûen fehérre, amíg a
légy nem ront rajta. Lendített egy jókorát az ecseten, ez volt
az elsõ vonás, az ecset festékkel együtt vagy másfél kiló,
hatalmas korong, lehet meszelni a mennyországot. Kár,
hogy a lánya azt rikoltozta neki, szenilisekkel nem tárgyal.
Mûvész lesz belõle, életmûvész, dünnyögte, s lekiáltott még
egy sörért az asszonynak.
– Korán reggel? – Ezt nem õ kérdezte. Amikor reggel
hatkor átment a szokásos dupla beöntésre, sokkal korábban
volt, s ott senki se kérdezgette. Ott tudták, hogy nagy festõ.
Ott mindent tudnak róla 20 éve, minden nap közvetlen for-
rásból – szerették is a közvetlenségéért, fõleg közvetlenül az
után, mikor eladott egy-egy képet. Ott tudták, mi az alföldi
festõiskola. 
A sikeres kiállításai után rajongtak érte. Két napig. 

Utána az asszony elköltötte, elverte a pénzt iskolaszerekre,
gázszámlára és a nagy festõ korábbi tartozásainak bizonyos
ellensúlyozására.
Fájt ez a durva, tolakodó, támadó kérdés a koránról.
Visszavonta a dolgos karját a levegõben, a korongról most
már nem csak az elõzõ offenzív-kreatív, hanem ezen utóbbi
defenzív-átszervezõ mozdulat ereje is röpítette-terjesztette a
festéket a levegõben. 
– Ez egész jó technika, ez az ellentétes mozdulat. Vihar ábrá-
zolására – tette hozzá jókedvûen, mert már elõre érezte a baj-
társak üdvrivalgását a túlsó oldalon, ha belép. 
Most az egyszer egyáltalán nem haragudott az asszonyra,
hálás volt neki, mert érezte, hogy attól az egyetlen kis
kérdéstõl egész napra való szabadságjogot szerzett. Kezdte
visszanyerni proletár-festõ öntudatát, megérezni, amit a
napokban mindig is tudott: nem WC-fal festészetbõl
szerezte a diplomáját, hanem a fõiskola legjobb tanáraitól. 
Miért következik a WC-spájz-gang-festészet abból, hogy
nincs elég pénze soha semmire? 
– Milyen koherens kapcsolat van a szunnyadó tehetség s az
önkizsákmányolás között? – tette fel a kérdést, amelyet 10
éve nem mer feltenni, soha, amikor újságkihordással, ház-
tartási fûtõolaj versus dízelolaj cserekereskedelemmel, más
javára pénzért átadott vámkedvezményekkel egészítette ki
soha nem létezõ fizetését, hogy 6 év alatt a saját kezével
kockáról kockára felépítse a házukat, ha már festészetet ta-
nult.
– Gyüvök mingyán – mondta alföldi festõiül, s a tudat, hogy
az asszony már régóta nem tud sírni semmi miatt, megnyug-
tatta. Mindig vágyott erre az ideális állapotra, le is festi ked-
venc kis feleségét így, örömmel teli, jeges arccal. Sírás nél-
kül. 20 éven keresztül mindig könnyeket maszatolt az arcán,
azt sehogy se festhette le, nagyon szocreál lett volna, amit
utált mindig.
Délután hatkor megint kidobták, a küszöb inkább lökött raj-
ta, semmint tartóztatta volna. 
Ez a kidobós gyakorlat nagyon bevált, tudták mindig a
bajtársak, hány óra hány perckor kezdi festeni az ördögöt a
falra. Amikor aztán felfestette – és álltában nekivágódott a
falnak, ördögöstül –, elõre meghatározott rendben hárman
kidobták. 
Onnan neki kellett hazamenni, mert bár jó bajtársak voltak a
bajtársak, de igen lusták voltak... A festõ összecsuklott egy
kissé.



A vén zászlótahó

Fülledt a meleg és petyhüdt a szél
Poshadt pocsolya, a disznó henyél
Délibáb csal meg, a kút mérgezett
A Nap is alszik, – süssön teneked?

Zászlóm lengetném, de nem fúj a szél
Színe megfakult, nincs rajt´ csatavér
Nem zöld a föld se, bús-fehér béke
Elreccsent nyele, harcunknak vége

Fél évszázad fél, retteg mögöttem
Zászlónk miénk-e, vagy gyõz az ellen
Sárban lógattuk, színét elhagytuk 
Lobogó hitünk´ gyáván koptattuk

Léha gazdag faj, ha megcsalsz, nyamvadt
Kaszaként suhintjuk majd lobogónkat
Zászlónk álca lett lopott javadon
Bandérium-gõg véd birodalmadon

Õszig várunk, meglátjuk a termést
Megfagyott föld nem kezd el teremtést
Õszig várunk, éhesek árváink
Elnyomjuk, burzsuj, puhány lárváid

Zsákmányéhes vagy, görnyedj átok alatt
Nevedbõl zászlónkon jelnyi se maradt
Kettészelted életünk keskeny testét
Ne kérd, csalárd, rabjaid kegyelmét
... 
Mendegélünk a történelemben
Szablyánkon vérünk, ömlik kéretlen
Kardunkon saját vér? – karunk végkép lehull
Zászlónkon Máriánk szûz képe elborul

És most vége; vége lenne mind ennek... 
Ha nem tudnánk, várnak ránk gyémánt szemek
Hogy gyerek bõg s a feleség értünk szánt
Hogy a szûz hozzánk suttog könnyes imát
Hogy holnap is él még történelem
Hogy mártírok átérnek ezer éveken
Hogy eszem és gyermekem nem lehet másé
Hogy lelkem holtan is egy új látomásé

Éhség

Szerelem a kenyerem
Eleget még nem ettem
Megcsókolom a földet
Adjon belõle többet 

Elemek

Távolra szálltál, mint a dörgés
De a mennyek hangja visszajön
Egeken jöttél, mint ébredés
Gyémántszemed nevetve köszön

Utolsó levegõm buggyan föl
A tenger mélyérõl, hol ölelsz
Nem engedsz, mélyed láva, özön
Sellõszáddal csókért esdekelsz

Lavina vagy kék hegyeken
Hó födi melleden a csúcsot
Örök szerelmem ég szemedben
Jégszemed az enyémre csukod

Szél viszi hangod, tenger tested
Jégbe zárod örökre a napot
Hegy vagy és vad szélvihar a lelked
És én mindenütt a foglyod vagyok

Pénzbûz

A rossz szagú pénzcsürhére
Fátylat mikor borítasz végre
Számtalanszoros tolvajok arcára
Feketét tegyél, s bilincset karjára

Öldösik a pénzed, nem kérdik, kéred-e
Levágják erszényed, elkérik, gazok csele

Kacagj a törvényre, kinevet õ is vénségedre
Vágj fakír arcot, és ki meglop, hívjad el tetemre
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Állj meg

Állj meg, álom
Nincsen párom
Télen-nyáron
Visszavárom

Állj meg, halál
Senki nem vár
Jó a jónál
Csak kisétál

Állj meg, élet
El se érlek
Végignézlek
Míg elvérzek

Állj meg, szegény
Jövõd kevély:
Hord tenyerén
Kolduskenyér

Állj meg, szégyen
Féllek régen
Lesz még szépem
Az útszélen

Állj meg, édes
Könnyem véres
Szívem érdes
Tested vétkes

Állj meg, király
Koronád már
Fejedbe áll
Guillotine vár

Állj meg, hóhér
Izzon a vér
Kegyelemér'
Nem jár a bér

Állj meg, átok
Leszek új ok
O-ko-zatok
Hol bujdostok

Állj meg, világ
Földünkön át
Nem jutsz tovább
Hûlõ honvágy

Estapa-csillag

Mért figyelsz rám? 
Atyám! Nem tetszik tán 
Fiad a világnál? 
Te már csillag vagy. Én élek csak. 

A te fényed messzi s hideg. 
Az enyém forrásért remeg. 
Magasból semmi sem látszik. 
Sejtemben unokád mászik. 
Hívnál, de én nem mehetek. 
Földi sárban lépdesgetek. 
A porban, amibõl lettem. 
Teáltalad, bár kéretlen. 
Reszket most is csillagfényed. 
Kiárultad földi léted. 

Te a Föld körül csapongasz. 
Megveted a szabályokat. 
Könnyezel, nem látsz élõket. 
Csak ûrszemét temetõket. 
S ide pislogsz, mindig csak le. 
Él-e még az élet vize? 
Ihatnál-e, csak egy kortyot? 
Ha kell, nyeldesed a horgot. 

Halk beszédre nyílik a szád. 
Éter hallgat zavarán át. 
Elmondanád, mit még sose. 
Hogy a hitnek van értelme. 
Hogy hit nélkül reménytelen. 
Bár remény van töménytelen. 
Hogy élesszem hû hitemet. 
Visszaadja értelmemet.

Szemben ezer csillag ragyog
Szememben végtelen vagyok
Szertelen, mint az üstökös
Halálpályán vígan röpdös
Nincs elõtte tér, nincsen vég
Szállj, szállj, képtelen merészség
Csak a bukáspont éget el
Oda csupán hõs érhet el
Üstökös leszek, jó?, atyám
Fiad' halál viszi karján
Ám míg él, övé a világ
Üstökösnek nem kell virág
Fény az álmos egek alatt
Nem járja álló utadat
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Kovács Ági

Kovács Ági sír. Sír a zászló is, amelyen átszellemül arca.
Mi folyik ki a könnyében, mi folyik át a három sáv köny-
nyén?
Mi folyik ki az én könnyeimben?
Egy gyönyörû, tiszta arc simul felénk, sír minden erõnk, 
amely belé szállt és felállt vele a dobogóra. 
Egy pici gyerek, agy kajla nagylány, egy aranyos szeme-
fényünk. 
A lányunk, sír a lányunk, remeg a boldogságtól. 
Õ a Hölgyünk most már. 
A nõnk, a tiszta, mindentõl elvonatkoztatott nõnk. 
Micsoda hajrá az utolsó 25 méteren. 
Megállíthatatlan – s a gyõzelem utáni harmadik másod-
percben örömkönnyei gyöngyzáport zúdítanak az uszoda
vizébe. 
Szenteltvíz Sydneyben.
Kovács Ági a mi történelmünk. 
Törékeny, leverhetetlen, mindig gyõztes örökké ember. 
Amikor a Himnusz alatt a visszatartott levegõbõl és a könnyek
ellen elszántan küzdõ arcból kibuggyan a zokogó lélek, s
mikor a remegõ ajkak érzõ csodát varázsolnak egy gyer-
mek arcára, s mikor a távolt keresõ szem csak ezért törek-
szik oly messzire, hogy leplezze a könnyes jelent – mikor
mindezt látom, lelkemben hatszázmillió hajnalonként végig-
úszott órát látok, hétmilliárd karcsapást. 
Mindig elõre.
Nincs vissza.
Ott van minden. Elõtte. 
Ott állunk, ülünk elõtte, földbe gyökerezett lábakkal az
úszás utolsó fél percében, és gyomrunkba gyökerezett síró
arcunkkal a Himnusz alatt. Ez most legyen Kovács Ági
Himnusza. 
Átadja nekünk, vigyük tovább – de most az övé. Neki írták
akkor. Könnyeivel most igazított rajta õ is. 
Mindig érezni fogom egész lényét, amikor most magyarul
gondolkodom. 
Dobó Katica, Zrínyi Ilona, Fischer Anni, Kovács Ági…
Persze Egérke is, de most, 2000-ben mégiscsak Kovács Ági
a negyedik szín a trikolóron. 

Nem tudtam visszatartani. Éreztem, hogy nem megy majd.
Még csak a gyõzelmét láttam, az elsõ örömáztatta meg-
rendülést a vízben, és már akkor tudtam, hogy nem fogom
kibirni a tiszta tekintetét, ha majd összerántja õt is a felis-
merés: a világon õ a legjobb. 
Az õ édesapja, az õ édesanyja, az õ edzõje, az õ múltja, a
jelene, az õ országa, az õ Himnusza, az õ hite. Hite minde-
zekben. 
Az õ karja, az õ melle, az õ lába, az õ esze, szíve, jelleme.
Kétszáz nõi mellen szerény pózban elõtte csendesül a világ.
Nem is tudhattam visszafojtani. Szerencsére egyedül 
voltam. 
Furcsa izgatottság percein voltam túl. Nem, az nem lehet,
hogy ne gyõzzön! Ha senki se, neki akkor is gyõzni kell.
Miért éppen neki? 
Megmagyarázhatatlan. Keveredik a vonzalmam a hit ereje
iránt, az ifjúság iránt, a nõ, a szépség, a kitartás, a leküzdhe-
tetlen iránt. 
Most már Kovács Ági a szimbólum. És az ereklye kicsor-
dul. Zokog befelé, áztatja a dicsõség emelvényét kifelé. És
küzd, megpróbál férfi lenni, és én már régen öregasszonyos
megindultsággal törlöm a könnyeimet, tévedésbõl az övét is. 
Verseny indult köztünk, ki tudja hamarabb abbahagyni ezt
a teljesen értelmetlen, érthetetlen és megindokolhatatlan könny-
maszatolgatást. 
Én nem, az biztos. Õ? 
Õ sem. 
A piros-fehér-zöld zászló nem tudja kitakarni, úszik a
könny, úszik a zászló, beleúsztatja a rendezõ a fiatal arcot
hazája háromszínû történelmébe.
Én még sosem láttam ennyire igaz arcot képernyõn. Szere-
peket, szép próbálkozásokat, megjátszott attitûdöket ezré-
vel kapunk, s rabjai is leszünk. 
Igaz és valódi minden fény a szemébõl, minden
fegyelmezni kívánt arcmozdulat. 
Egy megkapóan fiatal magyar gyerek felvonultatja a dobo-
góra Sydneyben hazája és népe összes jellemvonását. 
Felállítja a legmagasabb fokra, ránéz és lassan elsírja ma-
gát: ti vagytok azok? 
Mikor az õ szíve nem bírja már az önfegyelmet, mikor az õ
lelke kicsordul, akkor már mi is…mi sem…akkor már nem…
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Hol van a mi grófnõnk, Zrínyi Ilona?      
2003. febr. 18.

Mozgalmas élete volt Zrínyi Péternek is. 1664 nyarán titok-
ban Habsburg-ellenes szövetséget ajánl a francia királynak.
S mikor elutasítják Párizsból, bátyja, a híres, durván félre-
állított költõ-hadvezér belehal a politikába, amelyet ezúttal
egy vadkan agyara képvisel gyanús magabiztossággal. Zrí-
nyi Péter Miklós örökébe lép, horvát bán lesz azonnal, a nagy
Magyarország egyik legnagyobb ura. S mert messzire néz,
23 éves lányát, Ilonát feleségül adja az ország leggazdagabb
fõurához, I. Rákóczi Ferenchez. Ahölgy ma 300 éve halt meg.
1666-ban lányának nem mondja meg, hogy szövetség ké-
szül: a két nagy család mellett Wesselényi Ferenc nádorral,
Frangepán Ferenccel; s ebben a nagy koalícióban Ilona a
legfontosabb összekötõ kapocs. A császárhû Rákóczi-csalá-
dot kell megnyerni az ügynek.
Amely ügy elbukik, s csak Rákóczi Ferenc éli túl. 1670 áp-
rilisában a bécsújhelyi hóhér a nyakáról félretúrja a horvát
bán hosszú haját.
Zrínyi Péternek nem lehetett fogalma arról, hogy egyszer
majd híres unokája is lesz, fiú, Ferenc. A II.
1676 március 27-én Borsiban Zrínyi Ilona gyereket szült,
akit az apja, nemrég még erdélyi fejedelem, csak három hó-
napig láthatott; meghalt Makovicában. (6 évvel azelõtt õ is
részt vett Zrínyi Péter társaként az összeesküvésben, de a
rosszul idõzített felkelésért – ha nem is az életével – nagy
árat kellett fizetnie: a császári csapatok elõtt meg kellett
nyitnia minden várát; a váltságdíj kifosztotta a család kincs-
tárát.)
Zrínyi Ilona a kivégzett apja, s anyjának kivégzett apja (az
összeesküvõ Frangepán) és saját férje siratásában ölelte át
picinyét és a nagyobbik gyereket: a négyéves Juliannát.
Drágán adta. Kierõszakolta, hogy a császár ne vegye a gyám-
sága alá gyermekeit, õ gondoskodik róluk – s persze az igazi
tétrõl, a birtokról. 33 évesen sárosi fõispán. Saját pecsétje ta-
núskodik hatalmáról. Kancellária intézi ügyeit.
És elkezdi nagyra becsülni a bujdosó kapitányokat, szegény-
legényeket, a majdani kurucokat.
Mindezt egy bigott, fiába, császárába és fõleg katolikus Is-
tenébe szerelmes anyós szúrós szemében. Báthory Zsófia, a
legszigorúbb magyar anyós halálos ágyán kitagadja, kisem-
mizi menyét. A lány azonban Zrínyi. A fellegvár, a híres
Munkács egész legénysége rá esküszik, és innen birtokban
lehet tartani az örökség nagy részét. Nõ karddal, pajzson.
Ekkor 1680-at írunk, Buda még a töröké, a császári hadak
még nem vethetik be vérrel az egész országot.
S hogy az ország ezen nagy, független részében, az önálló
Erdély határán ne is vethessék, Zrínyi Ilona a kuruc vezér,

Thököly Imre felesége lesz. Gyám, védõpajzs, oltalom kell
a gyerekeknek. A 6 éves kis Rákóczi rendre hadba száll a
nevelõapjával az idegenek ellen, 7 évesen pedig részt vesz
a Bécs ellen felvonuló török hadjáratban is. Tanulni a bu-
kást.
És a kisfiú – apja után – elveszíti új példáját is. A kuruc fe-
jedelem vereségei után újra menekülés az élet, az anya kar-
jaiban töltött utolsó évek.
A dicsõséges és reménytelen Munkács. Zrínyi Ilona minden
magyar nõ közül a leghõsiesebb. Egész Európa, királyi ud-
varok visszhangozzák e magyar nõi nevet.  Több mint 2 évig
védi a várat a császári csapatok ellen. Kiknek dicsõségét és
fegyveres erejét megnöveli, hogy 1686-ban kiûzték Budá-
ról a törököt, Thököly szövetségeseit. A kuruc csillag lehull
egy idõre.
Amikor 1688 január 17-én feladják Munkácsot, úgy tûnik,
garantálják az õ és a családja biztonságát. Amnesztiát kért
és kapott a kivonulásért, nekik és minden védõnek.
A magyar szabadságharcok kékvérû hõsnõjét – mint meg-
annyiszor, ha a Nyugat elõtt letettük mindenünk’, amink
van – megaláztatás, kifosztottság, jogtiprás várta. Mintha
nem is Magyarország vezetõ mágnás családját hurcolnák ku-
tyaként Bécsbe. Mintha nem fejedelmek nevét viselné egy
12 éves gyerek. Nem övé az ország legnagyobb birtoka? 
Caraffa vérben tocsog.
Szakítanak Zrínyi Ilona szívén még néhány reccsenést. Tá-
vol üldözött új férjétõl, kitõl ugyan adott neki gyereket a
sors, de el is vette azonnal; s még távolabb élõ Rákóczi-
gyerekei örökségétõl, bécsi fogságban, Orsolya-szûzek ka-
lodájába kényszerítve a dicsõségért vívott hadak élérõl –
távol mindentõl, letépik róla a gyerekeit is. Vagyonukat 
ugyan elvileg megtarthatták a kicsik – de az élõ anya helyett,
akit mostantól holtnak tekint Bécs, az osztrák uralkodó lesz
a gyám: hisz õ a magyar király. Kolonich Lipót, még csak
gyõri püspök, (jutalmul esztergomi bíboros is lesz) hivatott
pótolni két fejedelem kardját, egy õsanya ölelését. Megtet-
te: cseh földre, Neuhausba, jezsuitákhoz ûzte a fiút. 
Örökre elszakították herceg gyermekeit Zrínyi Ilonától. Fér-
jének, Thökölynek maradt annyi ereje, hogy 1690 nyarán Er-
délyben a zernyesti csatában foglyul ejtse Donathus Heissler
tábornokot és Doria császári ezredest, és két évvel késõbb I.
Lipót császár értük cserében szabadon engedi a grófnõt, aki
a szerbiai pozsareváci táborban láthatja újra férjét. Akit ha-
láláig követ. Vereség vereségre, a török lefelé húz már. 
Tizenöt évvel Munkács feladása után, vigasztalan úton az
élet végén, 1703-ban végsõ útra indul a mi grófnõnk a kis-
ázsiai Nikomédiában. A tragédiában. 
A görög után a legszomorúbb fajtában: a Magyar Tragé-
diában.



Az ifjú Rákóczi testvérek
I. és II. Rákóczi Ferenc – és az õ nekik ismeretlen fiaik

Amikor Hessen-Rheinfels hercegnõje elrebegte az igent,
nem tudhatta, hogy a magyarok egyik legfényesebb urának
a felesége lett. Ágrólszakadt volt ott az ifjú, az ismeretlen,
messzi keletrõl, 1694-ben. Anyja török számûzetésben,
együtt a vitéz Thökölyvel, a nevelõapával; igazi apja már
18 éve halott, õ is alig több 18-nál. Rendetlen volt ez így
egy kissé. Azért annyira nem ágrólszakadt: a mentéjén a
gyémánt díszgombért meg lehet venni a kis hercegséget, az
egyik kicsit a sok közül a Rajna-parton. 
Az ártatlan Sarolta Amália az egyik legszomorúbb feleség
életét kezdte így a magyar történelemben. Olyan hercege-
ket szült, akiknek nevét az apa mögött egy ország zengte
1703 nyarától – de õk soha nem láthatták az apjukat. A
fiatalabb, György is csak egy rodostói pillanatra, 1727-ben,
amikor már rég elveszett minden. A nõ alig pillanthatta meg
urát. Fiaik úgy nõttek fel, hogy apjuk bukott bandita, s õk a
fattyúk.
József csak 1 éves volt, György éppen megszületett – s az apa
már Bécsújhelyen, a kivégzett nagyapa, Zrínyi Péter cel-
lájában várta a sorsot; anyja, a munkácsi hõsnõ számûze-
tésben – s nem élte meg fia zászlaját, a brezáni kiáltványt, a
haza!-lépést 1703 júniusában.
A legifjabb, a legutolsó Rákóczi György, e néven két feje-
delem utóda, 1701 augusztusában, elraboltan, Bécsben szü-
letett, s 1756. június 22-én a franciaországi Saint-Denis-ben
halt meg, hangzatosan mint Santa Elisabeth márkija, Mako-
vica hercege (Makovicán halt meg a nagyapa, I. Rákóczi
Ferenc, három hónappal fia, a majdani nagy fejedelem
születése után). György üldözött, hontalan. A szabadságharc
leverése után több mint másfél évtizeddel Rodostóban meg-
látogatta apját, s úgy döntött: nem lesz õ a kurucok fejedel-
me, nem kéri az erdélyi fejedelmi rangot, értelmetlen itt min-
den. Párizsból jól látszott, hogy a Habsburg-ház és a török
porta két évszázados küzdelmébõl a kereszt, az osztrákok ke-
rültek ki gyõztesen és végérvényesen.
Rákóczi György, az utolsó férfi Rákóczi, akit éppen úgy
téptek el apjától, mint azt az anyjától korábban, soha nem
tudta meg, hogy mi Magyarország, hogy ott az õ családja
az elsõ, neve a szabadság jelszava: hogy Zrínyik és Rákó-
czik kiontott vére, minden vagyona volt a forrása a füg-
getlen magyar eszmének csaknem egy évszázadon keresz-
tül. A Bécsben erõszakkal hontalannak nevelt ifjú Rákóczi
ugyan még egyszer, 7 évvel apja halála után és négy évvel
tragikusan elhunyt öccse, József halála után visszatért Ro-
dostóba, de nem akart apja és testvére sorsára jutni, a porta

által félrevezetettek életére: nem vállalta a fejedelmi címet,
visszatért hazájába, Franciaországba. Mire meghalt, élt a
francia felvilágosodás, Diderot már megírta az Enciklopé-
dia elsõ kötetét, Montesquieu többet tudott a magyar job-
bágyság problémájáról, mint a 18. század közepének összes
magyar arisztokratája együttesen. A francia politizálás új ke-
reteként, az arisztokrácia és az új polgárság szövetségeként
több mint 500 szabadkõmûves-páholy mûködött a párizsi
„Grand Orient” vezetése alatt. Voltaire, Lafayette, Franklin,
Helvetius, Rousseau már itt a világ ura, nem a szultán.
(Dédapja, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem épp egy
évszázaddal korábban, 1660-ban a török elleni csatában ka-
pott halálos sebet, elõtte a marosvásárhelyi országgyûlés jó-
voltából immár harmadszor is fejedelemmé választván – a
szászfenesi csata volt az utolsó nagy ütközetünk a török el-
len, vereséggel.)
Györgynél romantikusabb volt bátyja, József, San Carlo
márkija, Munkács hercege, akit azonban a halál, a hadvise-
lés fekete keresztje 38 éves korában megállított abban,
hogy valaha is apja nyomdokába léphessen. Pedig õ vállal-
ta, hogy az erdélyi trón követelõjeként kihívást intéz a kor,
Bécs ellen. Nem csupán apját nem láthatta soha életében,
de Bécs öccsével együtt anyjától is elszakította 6 évesen,
1706-ban, mikor pedig ismeretlen hazájában a szabadság-
harc a legfényesebb éveit élte az õ neve alatt is. Fulladt az
osztrák levegõtõl, s felnõttként új utakra menekült: Róma,
Nápoly, Párizs, Madrid. Egy évvel apja halála után, 1736-ban
a szultán Rodostóba hívta meg az önkéntes számûzöttet, s a
maroknyi kuruc bujdosó a vezérének választotta. A porta új
hadjáratában elindult õ is a csatákba, hogy visszaszerezze
jogos örökét, az erdélyi fejedelemséget. Amely oly messze
volt tõle, mint egykori Rákóczi Ferenc szendrõi kapitány-
tól, mikor az testvérével nemesi családalapítóként 3000
forintért megszerezte Felsõvadászt és Selyebet Abaúj vár-
megyében, s így beléphettek a köznemesek sorába. 
Mennyi dicsõség, vér, áldozat, üldöztetés, fejedelmek sora,
török, tatár, lengyel, orosz, labanc, Pro patria et libertate, a
Napkirály és Nagy Péter hazugságai?!
Hogy aztán a végén csak egyetlen Rákóczi hordozza a di-
csõ nevet, úgy, hogy a természet, a jog jóvoltából azt ne le-
hessen tovább örökölni. Egy évvel a fejedelem halála után
György apa lett: Josefa Sarolta ugyan még nevében és szí-
vében vitte az õsöket, õk azonban benne ki is haltak, elve-
szett nyomuk, mint a tárogatók hangja. 
Ilyen szomorú lett Sarolta Amália igenje 1694 után.
És én is olyan szomorú vagyok. Szerethette-e a fiait a
fejedelem? Szerethetünk-e valakit, akit nem ismerünk? A
vérünket?
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Fejedelmi végrendelet
…
Nagyobbik fiát soha nem látta a fejedelem – s mégis József
volt az, aki életét is kockáztatva, vállalni akarta apja 
örökét. A kisebb, György meglátogatta ugyan számûzött ap-
ját, de a rodostói magánynál többre becsülte Európa fényeit
– visszatért Franciaországba, nem kért a kuruc hagyomá-
nyokból.
II. Rákóczi Ferenc Rodostóban, a keserû török számûzetés
végén megbékélt sorsával, 1732-ben végrendelkezett, Is-
tenhez fordult, s 1735-ben meghalt.
Végrendeletében mindenkit megemlít, hálával rendelkezik
a maradék pénz felosztásáról – amelyen francia urak és ha-
tóságok is osztozkodnak –, cselédei elöljárója is sorra kerül
1000 livre adománnyal.
Kimarad azonban egy név, nyoma sincs a Végrendeletben.
Egy 35 éves fiú, Rákóczi József neve. A történészek bizo-
nyára tudják a választ, az egyszerû apák és fiaik nem. És ez
egyben minden apa és minden fiú lehetséges sorsa is.
Nekem kis sokkot okozott ez a felismerés a Végrendelet
böngészésekor. De mert gyerekkoromtól Rákóczi az én
csillagom, õ és kurucai, áhítattal olvastam így is a Végren-
deletet, és ebbõl szeretnék visszaadni a részletekkel.
„Köszönetet mondok neked, Uram, amiért elvetted tõlem a
fejedelemséget, s mindazt, amit világi javaknak neveznek,
és hogy minden szenvedést, perlekedést, üldöztetést, gya-
láztatást és rágalmazást bocsátottál rám, melyeket a világ
nagyjaitól szenvedtem el. Mindenekelõtt azért adok Neked
hálát, hogy erõs ragaszkodást ültettél szívembe az állapo-
tommal járó kötelességek iránt, hogy el tudjam hagyni a
csendes és nyugalmas élet édességeit, és idejöjjek ebbe az
országba, ahol minden olyannyira ellenkezõ lelkemmel és
természetes büszkeségemmel, mivel itt adtál nekem alkal-
mat arra, hogy büszkeségemet megtörjem, és elvessem az
emberi elme hiábavaló számítgatásait, a józan értelem ta-
nácsait, valamint a földi hatalmakban való bizodalmat, és
minden reményemet kizárólag gondviselésed irgalmas vol-
tába vessem…
Most azokról a javaimról rendelkezem, melyeket a dicsõsé-
ges emlékezetû XIV. Lajos király kötelezvényei, kiváltság-
levelei és adományai alapján Franciaországban jog szerint
enyémek, és ha ezekbõl kisemmiznek, akkor mindazok,
akiket Tebenned saját gyermekeimként szeretek, Uram,
sorsukra maradnak a hitetlenek között, vér szerinti gyerme-
keim pedig szegénységben fognak tengõdni, és sorsukon
semmi módon nem tudok majd enyhíteni. Szívemet kitárva

szólok hozzád, és Istenem, miután oly sok évig szóltam az
emberekhez, és szavaim nem találtak meghallgatásra…
Nem emelek panaszt ellenük, Uram, és õrizkedem attól,
hogy rosszat kívánjak azoknak,  akik azt követelték, hogy 
egyetlen keresztény fejedelem országába se nyerjek bebo-
csáttatást…. Kérlek, bocsásd meg azoknak a vétkét, akik
legtöbbet üldöztek és rágalmaztak engem, hiszen bizonyára
abban a hitben tették, hogy igazságosan cselekszenek, és ha
az õ tudatlanságuk nem nyerne bocsánatot a Te színed elõtt,
én kérlek könyörögve, bocsáss meg nekik, mert bátran
mondom, nem tudták, mit cselekszenek…
A néhai XIV. Lajos király megvásárolta számomra Máriá-
tól, Lengyelország királynéjától a jaroszlói uradalom felét.
E birtok tulajdonjogát fiamra, Rákóczi György makovicai
hercegre hagyom, és alázatosan esedezem a Legkereszté-
nyibb Királyhoz, hogy lengyel követe útján nyújtson segítsé-
get a fiamnak, ha a birtok kiváltásakor pörbe keveredne…
Hogy tehát ne veszítsek el mindent, kénytelen voltam elfo-
gadni – az egész 82.000 livre fejében – egy 6000 livre-es 
életjáradékot, amelyet fiamra, Rákóczi György makovicai
hercegre írattam…
Ez az eljárás, melyet Õ Legkeresztényibb Felsége elé tárok,
megfosztott attól, hogy tényleges vagyonról rendelkezhes-
sem; mivel azonban azt remélem, hogy Õfelsége – a néhai
dicsõ emlékezetû király adományaira való tekintettel – 
igazságot fog nekem szolgáltatni, e vagyon egy részérõl is
rendelkezem; mindazt pedig, amit Õfelsége ezen felül ke-
gyeskedik nekem adni, fiamra, Rákóczi György makovicai
hercegre hagyom. Azt mondtam, a király adományai, ho-
lott eléggé közismert, hogy ezek az adományok nem kizá-
rólag a nagy király irántam tanúsított, megkülönböztetett
jóakaratán és szeretetén alapultak, hanem adósság jellegûek
voltak, s abból a kötelezettségbõl adódtak, melyet a király
az általam Magyarországon viselt háború idején vállalt; er-
rõl a háborúról õ maga elismerte, hogy több ízben hasznára
vált. Én Istenem, te mindenkinél jobban tudod, mik voltak
az igazi indítékaim, hogy megindítsam ezt a háborút; eze-
ket egy másik mûvemben adtam elõ. Elegendõ itt annyit
mondanom, hogy az említett kötelezettségnek nem volt
benne semmi része. …
Fiamra, Rákóczi György makovicai hercegre hagyom mind-
azt, amit még a király a fenti összegen kívül kegyeskedik ad-
ni; ennek fejében õ tartozik kifizetni törvényes adósságaimat,
ámbár nem hiszem, hogy lenne adósságom…
(II. Rákóczi Ferenc Politikai és erkölcsi végrendelete,
Akadémiai Kiadó, 1984)
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Kiskúnia, kishaza

Petõfi Félegyházán írta Szülõföldemen címû gyönyörû ver-
sét, 1848. június 7-én.

1948. június 7-én születtem Félegyházán. Száz év.

Soha nem értettem a rajongásomat Petõfiért, a vers jelentõ-
ségét, azt a harcos eltökéltségemet, hogy Petõfi félegyházi.
Soha nem értettem, hogy miért tartom magamat kiskunnak
olyan feltûnõen büszkén. És soha nem értettem, hogy miért
szeretem annyira ezt a tájat, minden más elõtt, hogy miért
érzem ennyire otthon magam ott, miért van a zsigereimben
az ottani ember, miért értem õket annyira, miért ez maradt
az én kis hazám.

2000. június 7-én láttam hozzá e könyv elsõ sorainak a
megírásához... 

...  véletlenül akkor, amúgy a dolog lényegét illetõen nagyon
is szándékosan, az Aranykönyv – A Magyar Mûvészetértet
írva Latinovitsot olvastam, az „Emlékszem a röpülés
boldogságára” címû kötete írásait. Miért volt oly fontos a
színészkirálynak a Szülõföldemen? Az itt születtem én ezen
a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon? S a sok kis sárga
cserebogár? Mi olyan fontos Latinovitsnak abban a sok kis
sárga cserebogárban, hogy ennyire nagyra tartja õket, ra-
jong értük elcsukló hangon, a költõ érzéseit festi meg ve-
lük? Cserebogár!? Nahát?! Nézzük.

„... megszüli Hruz Mária Petõfi Sándort; a porból, a sze-
génységbõl, az ismeretlenségbõl felrepül egy lélek, olyan

szárnycsapással, amilyet a világ keveset látott, kibontja
szárnyait és lehull...  Tünemény is egy volt csak ilyen a vi-
lágon. S marad mûve, melynek minden sora ugyanabból az
anyagból van; s ez az anyag elemezhetetlen, nemes és tisz-
ta, s nem olvad az idõben. S marad a jelenség, amint fel-fel-
bukkan egy nép eszméletében, évtizedeken át, mint titokzatos
garabonciás, népi hõs, legendás vándor, akit látni véltek
Párizsban, Konstantinápolyban és Szibériában, akirõl magyar
parasztházakban, fonókban és szüreteken mesélnek este...”
Márai Sándor írta e gyönyörû szavakat. A zseni megszüle-
tett.
Márai egészen pontosan azt írja: „...a kiskõrösi parasztház-
ban megszüli Hruz Mária Petõfi Sándort...”
Nekem, nekünk a félegyházi parasztházban szülte meg. 
Itt születtem én is ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónasá-
gon. Félegyháza kiskunjai minden percben látják maguk 
elõtt a házat, a bölcsõt, amelybe a csillagszemû fiú bele-
pottyant anyja ölébõl. Petõfi Sándor félegyházi minden
félegyházinak, és ezen semmi sem változtat: sem anya-
könyvi dokumentum, sem irodalomtörténészi döntõbizott-
ság. Semmi. 
A szellem oda születik, ahol a szellemet látják. Sárga csere-
bogár, dajka, aki dalával vón tele minden kicsit, fûzfavesszõ
paripán vágtázó kölyök a félegyháziak szerint – szerintem –
csak egyetlen egy volt lehetséges: mi magunk, Petõfi Sándor.
Egy és ugyanaz. Mi porban, õ a csillagokban, de ugyanott,
ugyanazért. A kiskun Alföldért, amilyen az Félegyházán. Ha
kell, hát legyen: útban, téli fagyban, szekéren Kiskõrös felõl
jövet, a város határán. Ott született a költõ. Már akkor is, a
fagyban a tavasz, március költõjének. 
Ott születünk, ahol születni vágyunk. Már a születésünk
elõtt is.
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Sortûz lett a hazug szó
Rettegést hoz a zászló

Enyhülést talál a jó
Halált az útonálló

Szemfényvesztõ varázsló
Vesztesnek ki volna jó?



Húsvét két kiskomával

Röhögve kacsázott az egész világ. Húsvét volt, tehette. 1954.
tavaszán, ezen ünnepi hétfõn szinte semmi sem történt a
Herke-tónál. 
Ne keresgéljen most a térképen, nincs rajta. Kiskunfélegy-
háza saját bejáratú vidékén járunk, Fülöpjakab határában.
Csak a kacsák jegyzik.
Két legény kurjongat, röhög, dõlöngél vadul a családias lo-
csolkodások közepette, ma már nem lesz több lány, valahogy
ez látszik rajtuk. 
A két legény átlagéletkora 5 év, azaz együttesen 10 alatt.
Kacsázik a világ, és õk ezt nagyon élvezik.
A parasztok is; zeng az egész táj a röhögéstõl. Leitatták a
tanító fiát! Fiait, pardon, a kicsi, 4 alatt, bõven részeg. Alig
bírt feljönni a pincébõl. S most, a meleg napon!?
Csatlakozott volna hozzájuk a harmadik fiútestvér is, de õt
a parasztok nem hívták meg, mivel hogy csak öthetes még;
kicsi. Igaz, késõbb csatlakozott…
Akadozott a világ folyamatossága, lépésben, gondolatban,
szóban és célban mérve egyaránt. 
Azt is mondhatnánk, hogy kezdett elhomályosulni a két
kiskoma elõtt a világ, de nem mondhatjuk, mert nem kez-
dett. Hihetetlen permanenciával élvezték az új állapotot.
Fittyet hánytak az illemre: a ruhájuk tiszta sár volt, az arcu-
kat felmarta a sarjadás elõtti gaz, az árokban a sáron kívül
más végtermék is ragadt rájuk, megtörtént tehát mindaz,
amit az anyjuk soha nem engedett meg. 
Az annyát neki!
Hopp! Kopp! Jajjj! Volt bõviben. Reccs. Ez a ruha tájáról.
Felszabaduló sóhajok, önfeledt kacagások jelezték elõre
mindenkinek: e piás fiúkból nem lesz pap, akárki meglássa.
Nem voltak exhibicionisták sem, most aztán nem foglal-
koztak a parasztok röhögésével. 
Ez az õ világuk volt, az õ független, szabadon választott,
rakoncátlan létük.
Magasban szálltak. Cifra díszbe öltöztetett lovaik gyémánt-
patkója aranycsillagokat szikráztatott fenn az égen – igaz,
állapították meg szomorúan, 10 filléres patkószöggel verte
fel valami részeg a gyémántot. Verítékezett a Föld alattuk,
kínban hánytak ittas emberek, gazfickók kerti slaggal töl-
töttek bort kitátott torkokba. 
Õk ketten azonban roskadoztak a jótól – így általában: a
jótól, nem kell azt mindig konkretizálni, gondolták –, vál-

lukon hordták minden ember fényes jövõjét. A Nap felé
sarkantyúzták paripáikat, száguldtak a széllel, gyõztes haj-
rák zengtek szájukon. Szálltak. Tündértájakon, gyöngy-
utakon vitte õket a fûtött álom.
De ki az ott a kozmosz kapujában? Milyen fenyegetõ rém
zavarja isteni útjukat? S édesen zengõ dallamok helyébe
miért mászik ricsaj a fülükbe? Roham, elõre!!! Iszonyú
vágta az óriás ellen!
Hopp! Kopp! Apa. Hoooppp!
Kopp. Csatt. Nyekk. Bumm.
A Földre szállt angyalok tétova sorsa. Apa már várta õket.
Messzirõl meghallotta a furcsa zajt, a kacsázó futkálás lát-
tán kizárt minden kétséget: Szép Kovács Jani bácsi tanyasi
bosszút állt a fia megbuktatásán. 
Bukjon akkor a tanító fia is, mindkettõ, bukjanak fel, az
anyjuk istenit.
Másnap, ahogy a legények életre keltek, a tanítónak kettõs
dolga támadt. A fészerben beszélgetés közben – amelynek
mondanivalóját másodpercek múlva törölte az idõ – nagyon
emlékezetesen megverte a nagyobbikat. Akicsinek nem esett
baja, a példamutatás a nagy szerzett joga volt, már elmúlt öt-
éves, tudta, mit csinál.
A kicsi, alig több mint négy, csak komplementer módon piált.
Bár a verés emlékezetes volt, késõbb a nagy abszolút nem
emlékezett rá, a következõk egyre mélyebb nyomot hagy-
tak, benne, rajta, így mindig a legutóbbi íze volt mara-
dandó. 
Sokat fejlõdött – az apja találati pontossága is, a fiú tûrõké-
pessége is: jó hatással voltak egymásra. Amikor abbama-
radt a verés, el is váltak életútjaik. Jobb lett volna a bejárt
út… még.
A tanító másik dolga Szép Kovács Jani bácsi tanyájához
vitt. Félõ volt, hogy a pince ismerõs vágyakat kelt, de most
a néptanító masszívan elhatározta magát. 
Pontosan tájékozódott, a fiának lekent pofonok száma
kilenc volt.
Ennyit szánt Szép Kovács Jani bácsinak is. Utána meg
Kacska Tóth Józsinak. Külön-külön, beosztva, házhelyen-
ként. Fontos, erõsítgette magában, a pincét el kell kerülni.
Most.
Jani bácsi is, Józsi is durva emberek voltak, mint a kuva-
szok a tanyákon. Nem sokra nézték a tanító haragos szemét,
ahogy belépett a portára. Semmit se láttak-hallottak, amikor
meg kilépett.
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Apa keze

Ez nagyobb volt, mint a múlt heti. Jobban is fájt. Csak egy
pillanatra. A hegyes nézés – belülrõl – valamelyest enyhí-
tette a sajgást.
Az apja megértette. Többször nem lehet. Nagy dolog egy
12 éves fiútól, ha a szeme lefogja az apa kezét. A nagy, len-
dületes, nevelõ pofonokra járó lapát tenyereket. Amiket a
környék tanyaközpontjaiban, az egy-négy osztályos tanya-
si iskolákban olyan sok parasztgyerek ismert már. A tiltás
ellenére zengtek a pofonok. Mindenki érezte, tudta, hogy
épp jókor jött, nincs abban semmi baj, hatalmas is volt: van
mire emlékezni. 
Kiskunfélegyháza tanyavilágában az egyensúlyos élethez
hozzátartozott a néptanítói pofon. Bent a városban már csak
csak-csak. A fiúnak ott is sikerült beszereznie egyet-egyet,
a városszéli gyerekélet semmiben sem különbözött a tanya-
sitól. Átlagosan félévenként verték meg a tanárok. 
Az okot nem vizsgálta, pedig kitûnõ tanuló volt, mióta
világ a világ.
Az apja mancsa tetszett neki. Amikor felé lendült, mindig
csodálta az erõs kézfejet: gyönyörû volt. Ezt a fiatal könyv-
tárosnõ mondta egyszer apának. Láthatóan személyes ta-
pasztalatból.
El is határozta, hogy ugyanilyen keze lesz. Az apja jogát de-
hogy vitatta volna el. Amikor a feje kezdte abbahagyni a
körforgást és megállt a tengelyében, szóval mihelyst állni
tudott egy kicsit, hegyesen nézett az apjára. Itt most nem
lesz magyarázkodás, egyik fél részérõl sem! Õ nem adta
vissza az aprót a bevásárlás után, és nem ment el a kútra 
vízért. 0:1. 
Az apja meg ismét spicces, nyilván le-leszállt a bringáról a
parasztházak elõtt, mire megtette a 7 kilométert az iskolá-
ból haza. 1:1. 
Nem számolná most a meccset, nem lenne hozzá joga, ha
az apja – saját magától, elérzékenyülve – meg nem ígérte
volna egy hete, hogy soha többé nem iszik. Hogy nem
kergeti kórházi idegosztályokra anyut. 
De megígérte. Az 1:1 arány csak erkölcsi értelemben állt
fenn, a fiú a 3. abszolút nagy fülest tette zsebre. Hegyes te-
kintete kissé vizenyõssé vált, vélte, de ez mostantól nem
zavarta.
Az apró. Jogos. A két öccsének mindig magyarázgatja,
hogy az utolsó fillérrel is mindig el kell számolni, s most el-

tett két forintot. Számolatlanul, fellengzõsen, szóval renyhe
nagyképûséggel. 
Pénzügyekben nincs pardon – hallotta majdani szava-
járását. 
A víz komplikáltabb. Nem õ volt a soros. A fagyban senki-
nek se volt kedve elmenni a következõ utcasarokra. Csak-
hogy az öcskösökért õ felelt. Õ akarta így. Felelõsség.
Fagyban azonban õ se akart. Azt találta ki mentségül – ha
apa szóba hozná –, hogy ilyen hidegben befagy az ártézi kút
csöve, nem lehet felpumpálni a vizet.
Apa az ivástól nagyon szomjas volt. Így nem hozott szóba
semmit. Néptanítói hitvallása volt, hogy a dolgokat a hely-
színen kell rendezni. Retekszedés idején, aratáskor, kukori-
caszedéskor a parasztok semmiképp se engedték volna az
iskolába a gyerekeiket, kellett a kéz. A gyerekek azonban
hajnalban, rögtön az ébredés után elszöktek otthonról,
egyenesen be az iskolába, mint elõdeik a tatárok elõl a temp-
lomba. Ott gubbasztottak kezdésig. Innen senki se merte
hazacibálni õket, abszolút védettség, diplomáciai mentesség
uralkodott az iskola udvarán.
A tanító pofona maga volt az isten. Vagy az ördög, mindegy.
Senki se merte megkockáztatni, hogy otthon marad, retket
szed, markot vet meg ilyesmi, egyszer aztán mégis iskolá-
ba megy, és akkor a tanító, ahelyett, hogy tudálékoskodó
kérdéseket tenne fel, lengõ csapással fejezi ki kritikusi véle-
ményét. 
Nagyobb úr volt ez a csépelõ kéz, mint bármilyen otthoni
büntetés.
Példás volt a rend az összes iskolában, ahol a tanító gyakorla-
tozott. Konkurense elvileg se lehetett az egy tantermes, 4-8
osztályt egyszerre befogadó iskolákban. Rend volt és tisz-
telet.
Mindenki ismerte a játékszabályt. Többen még tanulni is haj-
landók voltak, bár ezt nem követelte meg szigorúan a tanító:
látta a sok álmos, elgyötört gyerekarcot, tudta, hogy késõ
estig és hajnalban is dolgoztak otthon. Ezt önmagában is
igen jó iskolának tartotta, minek azt tetézni.
A fiú ismerte és szerette az apja erényeit. Nála kezdett ta-
nulni, együtt a nyolcadikosokkal is, akik otthon már ke-
nyérkeresõnek számítottak. Sose panaszkodtak a pofonok
miatt. Jól van ez így – mondták. Ezt mondta most õ is, he-
gyesen nézett, tudta, hogy már nem lesz több soha, mert
anyu megint kórházban van, s most, hogy életében elõször
1:1 lett, így kell hagyni.
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Ki kun

Az õsök: hunok
Kevély a monda
Honnan hova sodorta
Népemet a képzelet
Csaba királyfi nyomán
Visszafelé tartó, vert seregek során
Itt fogadott be a föld
Mely mindörökké örökölt

E föld is szikár, száraz
A szabály fordítva igaz
Nem kapsz ingyen életnedvet
De mit feléd löknek, elveheted
A jelszót, ha megtanultad
Az ember itt nem hazudhat
Honnan jön és hogyan megy
Ha háttal vagy, elkergethet

Hejhó, betyár kiskun bazár
Évmilliók homokhordalékán
De a kiskun félszeg
Ha jobban megnézed
A hajdani délceg fejét leszegi 
A vallatást csak Istentõl kedveli

Ilyen volt apám, nagyapám
Sírhalmukon kettõs magány
Osztottak édes narancsokat
S hozzá soha parancsokat
Ujjukkal még elérhetnek
Sietek, búcsút sose intenek

Miért nem féltem én
Itt születni s élni e világ szegletén
Ahol néha bogáncsba csavarnak
Virágot is csak temetni hoznak
Miért, hogy vágysíromon majd csupán ennyi áll
Ha létezik, ne más jöjjön értem, csak a kun Sátánlány

Hazámmal

Ködbe veszõ félénk hazám
Te igazán jól tudod már
Az élet most sem lett más
Mint korán elkezdett halál
Búcsúzom, a lovam felszáll
Elõttünk a Taigetos áll

A rend és én

Elintézett az intézmény
Fejtartása bután kevély
Örökébe se fogadott
Csereszinten felszarvazott

Alig voltam terhes tõle
Mehettem a vetélõbe
Közöm nélkül semmi vagyok
Rendszerünk hatalma ragyog

Menj

Mennem kellene
Mielõtt jönnek a vashegyek
S reám döntik
Amit magam is eldönthetek

Elõre

Halott-halvány kontúrokban
Kószálok az országnyi vadonban
Parlaggá tett földeken
Jegesedõ reményeken
Kiégetett szerelmeken
A szomorú mindig ilyen

Add tovább

Add tovább a handabandát
Nem kell ide idegen lelkû ék
Add tovább, de ne terjeszd ránk
Add, vigyék el akik becipelték
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Níncs (mit)

Nincsenek gyárkémények
Nekik meghalt az élet
Ébrednek holt szegények
Kétes utcaszegélyek

Nincsenek gyármunkások
Szájukon gyászuk honol
Szétszalad ezer átok
A tõkévé vált honon

Nincsenek kaszák-kapák
Kisírt szemû résztények
Csak kiszakadt vén apák
Sápadt szívû észlények

Nincsen vetett kereszt sem
És nincs semmi, mi marad
Nem hagyott rám az Isten
Lelket a testem alatt

Nincsenek víg sugarak
A szemed könnyeiben
Csak a csalárd maradt
S nekem kiürült szívem

Nincs akarat, nincs erõ
Ha van, láncra verték
Gályavak vert sereg jõ

Nem ér így, nem szerették
Gyászban ázik minden nõ
Rabjuk vérét temették

Nincsenek hantolt hazák
Nincsenek hazug imák
Nincsenek hõsi hullák 

Akaratok, karotok
S kardotok: akarnokok
Vesztõhelye vagytok

Itt és most

Hazajöttem.
Vágtáztam hegygerinceken
Vadakat láttam csámcsogni vicsorogva
A kettétört gerinceden
Búba borult, kacat-vacak Kárpátalját
Sok sovány, megalázott szajhát
Ki visszafojtotta tejét, elhajtotta gyerekét
Emelgeti fejét még ott lenn valaki?

Éltesd a tõkét
Ha nem kapsz már fejszét
Rajta, add tovább, õ is az a fajta
Nem akarja, nem szereti?
Kedvét szegi, szívét ketté szeli?

Véres szín a dunai tájképen
Azért ne felejtsd
Él még a népem

Bunkó bitangok béklyózzák
Petyhüdt szívét fillérrel célozzák
Kenyerét morzsánként lopkodják
Megy a cirkusz, folytatják, folytatják
Szüntelen
Itt mindenki bûntelen
Itt mindenki büntetlen

Kutyák

A kutyák gondterhelten heverésznek
Hja fiúk, ez a közszolgálati élet
Deficitkorszakban igen szigorú
Mégha szemetek hûségtõl szomorú
Fel a fejjel, be a farokkal
Futás, nehogy vasalt sarokkal
Csóró véknyotokba verjenek
Közszolgálat-szolga emberek

Kiért?

Jajdul a fájdalom
A fekete hajnalon
Elapadt álmaink
Kényszerû jármaink
Kerekded négyszögek
Rabságot szerkesztek
Futkosó mókuskedv
Kiért csendesedjek?
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Bona pace, Bonaparte

– Beleégettetnek ebbe a kopár sziklaszigetbe? Az Egyenlítõ
napja marjon szét, s a szégyen? A magány, s a gyomromban
e fájdalom? Az óceán kellõs közepén, mint utolsó számkivetett,
rabló? Közben a szalonokban rajtam gúnyolódjanak, a korzikai
barbáron, s csúfolják örökösömet, kacagva fattyúnak nevezzék
szegény, alig 10 éves fiamat, aki az apját, a szeretõ, a mindig az
õ születésére váró édest csak csecsemõ korban láthatta, pedig
király volt õ is, már a bölcsõben: római király. Édes kisfiam.
Miért szakítottak el tõlem? Párizsban azt éreztették, hogy láthat-
lak, hogy velem lehetsz. S hogy elkísérhet édesanyád is, fiatal
szerelmem, Mária Lujza. S most kacagnak, akiknek a fejére
én tettem koronát, vagy akiknek én hagytam meg. Én, a
mindenható császár, a szegény kis korzikai. Franciaország
trónjára „sose ülhet más Bonaparte”? Mindenben ható a be-
teg Szent Szövetség, az én franciáim életében is? Papok ha-
talma akar újra a nemzetgyûlésem helyébe lépni, a szé-
gyenteljes fehérrel szorítják ki az én trikolóromat, az éle-
tünk színeit a gyáva megadással? Úgy ûztek Elbára, hogy
ne láthassam soha a gárdámat, s a feleségem és a fiam ke-
gyelemkenyéren éljen. Egy korzikai nem veheti el a császár
lányát?! A Habsburgokét, akikkel majdnem megetettem a
lovamat Bécsben? Fáradt vagyok és beteg. A Gárdám nincs
itt, pedig az életüket adták értem, s most senki se adhat már
csak egy órát is? Soha egyetlen emlék nem áll majd gyõ-
zelmeim helyén. S a Diadalív Párizsban? Kinek a dicsõsé-
gét hirdeti így, félbehagyva. A vérem hajtott mindig: õsi
küzdõ ösztön, hogy adj, tegyél többet és mást, hogy jobbat,
és hogy ne lehessen ezer, millió nyúzó az emberek nyakán,
hogy ne legyen ezer éve született kiváltság. Császár lettem,
uralkodni akartam, gyõztesnek, vezérnek születtem. De a
véres forradalom, brumaire tábornoka vagyok, egy új Fran-
ciaországé, ahol mindenki egyenlõ a törvény elõtt. S új
nemzeteket akartam látni Európa térképén, népek s nem 
örökösödési háborúk alkotta erõs nemzeteket, akik lerúgják
a pápát, a cárt, a nevetséges német-római császárt, velem, a
francia forradalom császárával együtt teremtik meg az új
Európát. Az összes tenger kell Angliának, a gyarmatok?
Legyen, elvitte. De miért kell a szárazföld is: a kontinens a
miénk, akik rajta kínozzuk egymást Caesar óta. Attila óta.
S le a cárral, le, le, le.
– Várj uram, csak még két percet várj, míg elmondom. Nem
utálat és megvetés lett a sorsod. Dicsõség övezi széles hom-
lokodat, olyan nagy, mint elõdöd, Julius Caesar óta még
senkinek. A kis korzikai évszázados, talán évezredes útra
vezényelte Európát a Nagy Hadsereg menetelésével. Te
csak arra vágytál, hogy te lehess a század embere. Az ezred

embere lettél ezredeid élén. A romantika legnagyobb írói
fényt vontak köréd, s ha elmegyünk Párizsba, mi például, a
gyõri vitézségünk röhejével a fülünkben – a fülünkben, 
amely nem tudta meghallani kiáltványodat a magyar nem-
zethez, s önálló királyt se akartunk választani, mert a rög-
höz kötött hûség fontosabb volt nekünk, mint a te harcod a
hûbéresség ellen -; s ha most elmegyünk Párizsba, elsõ út-
jaink elvisznek minket a Sírhoz. Felcsillan a képzetünkben
a te személyes bátorságod a hídon; a kartácstüzed a forra-
dalom ellenségei ellen; észbontóan merész hadjárataid, 
amelyekhez hasonló zsenialitásról Nagy Sándor és Caesar
óta egyetlen hadvezér-uralkodó sem tanúskodott; eltökélt
menetelésed az orosz pusztaságban s szétfagyott arcod és
sereged, amely újra és újra, hányadszor már? felállt és mel-
léd állt; örök vágyad egy kisfiú után, hogy ezt, csak ezt adja
meg neked a sors, a Sors többi része a te kezedben van – s
mikor megadta, te már elvesztetted a sors fiát; hogy amikor
te égetõ gyomrodra szorítottad a kezedet Szent Ilona szige-
tén, akkor a te kicsidet osztrák császár-nagyapjának udvara
arra tanítja, milyen barbár a francia forradalom és annak vé-
reskezû diktátora: s mi ezért is szerettük a fiadat, ezért a
szomorú sorsért, hogy utánad tíz évvel, huszonkét évesen a
halál vette kezébe gyengélkedõ testét.
Várj még uram, még két perc kell. Mi úgy õrizzük a ne-
vedet, mi, romantikusok, mi, akik a történelmet nem rideg
törvénynek, fátumnak tekintjük, hanem embernek tekintjük
azt is, amely akkor zseniális, ha zseni formálja sorsát, mi
úgy õrizzük a nevedet, hogy te védted meg a forradalmat, a
legszebbet a világon, amely nélküled anarchiába fulladt
volna, s hogy forradalmi néped tekintélyéhez és életbizton-
ságához nélkülözhetetlenül hozzátartozott a te centrális ha-
talmad, minden zseniális uralkodó eszköztára; s téged a vé-
gén a veled szemben szövetkezett degenerált rendszerek –
utólag el kell ismerned: fõ ellenséged, Anglia nem volt az –
királyai löktek le a trónról, mert nevetségessé tetted ural-
mukat és rendszerüket, te, a trónbitorló. Rémületbe estek,
ha meghallották a nevedet: Napóleon. 
S most, hogy már nem emeled fel a pilládat, még hagy
súgjuk oda, a hosszú úthoz: csak a te kezedbõl esik most ki
a szablya, de Európa éppen most egységes, és népei a te
polgári törvénykönyvedbõl élik életüket. Még Waterloonál
is  azt nézzük a mezõn, merre kellett volna indulnod, hogy
leválaszd a poroszokat Wellingtonról. De te már fáradt
voltál. Halni akartál. 
A mû elkészült akkorra. Kétszáz éve polgári forradalom
járja be Európát, te gyõztél Waterloonál. Aludj békében,
nagy, önkényes, diktatórikus, zseni kis uralkodó: Bona
pace, Bonaparte.
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Orbis romanus
(Ki itt belépsz, hozd a  reményed’, egy bõrönddel)

Amikor Caesar átlépte a Rubicont, nem tudhatta, hogy mi-
lyen hosszú út vezet Krisztus után és Krisztussal pl… pl...
1957-hez, a Római Szerzõdéshez, s 2004-hez, ami Pannónia
népét is magába szívta. Európai világbirodalom(?) indult 
örökös útjára azzal, hogy a nagy hadvezér a szenátus ellen
fordította hadseregét, Gallia meghódítása után Róma felé
vette útját. A kocka mindenesetre el volt vetve: ld. kockázat.
Orbis romanus: úgy kerek az egész világ, ha római. Csak
úgy egész. 
Ezt a birodalmat teremtette meg újra I. Napóleon – éppen
200 éve, hogy laza mozdulattal császárrá koronázta magát -,
minden idõk legzseniálisabb hadvezér-császára, akit a le-
gyõzött gyõztesek toloncoltak félelmükben a birodalmon
messze túlra; s akik lelökték a fiát, az akkor négyéves ró-
mai királyt, a késõbb kegyeletbõl II. Napóleonnak elneve-
zett tragikus sorsú gyereket. (S bár a Napóleont legyõzõk a
fiút fattyúnak gúnyolták, a franciák szemében õ a Sasfiók.)
Napóleon fiával Rómát tette meg a Nagy Birodalom másik
fõvárosának, s hogy diadalát ne zavarja a pápa, messze ûzte
õt a szent városból. Minden út Rómába vezette õt, a pápá-
kat pedig el onnan, bezártan imádkozni. 
Caesar cohorsai és légiói szétverték az ellenállókat a gall és
a germán földeken, a brit szigeteken is. Napóleonnak az u-
tóbbi soha nem sikerült. 
Rómában 1957-ben az európai közösség hat alapító orszá-
ga ugyanaz a terület volt, ami a császár közvetlen birodal-
ma, anno. Amikor az új kisvezérek lerakták a Közös Piac 
alapjait, ismét csupán a szárazföld, a kontinens szervezte
erõit, s a történelemben példátlanul elsõ ízben francia-né-
met együttmûködéssel. Ez Caesarnak csak a legyõzöttek
csonthalmain, Napóleonnak már a Törvénykönyv és a zse-
niális államszervezés, a jobbágyfelszabadítás és a biroda-
lom szintjén centralizált közigazgatás útján is sikerült, per-
sze jó fegyverekkel: Austerlitz, Jéna, Wagram. 
Napóleon azt mondta, mikor társai békekötésre és vissza-
vonulásokra sürgették eleinte: „Itália feladása elhervasztot-
ta volna a képzelõerõt”; legalábbis az övét: az õ becsvágyát,
hogy Európa egyesíthetõ, hogy a francia császárságból ki-
alakítható a Nagy Birodalom és a még nagyobb kontinen-
tális rendszer. Anglia nélkül. Angolszászok nélkül? Az egy
másik tengely?
És mi most itt vagyunk, látszatra Anglia is. Amikor a fran-
cia császár Julius Caesar – és a senki földjét szervezõ Nagy
Károly – után megteremtette az új birodalmat, az kísérteti-
esen ugyanaz volt, mint nagy uralkodó elõdeié, és mint
majd De Gaulle és Adenauer Európa-álma. A XIX. századi
német és olasz egyesítés elõzményeivel, a (francia, német,
olasz) nagy nemzeti érzés felélesztésével, az egységes kon-

tinentális piaccal – az angolok elleni blokáddal – Napóleon
tette elõször naggyá és egységessé a modern Európát – a
polgárság Európáját a kékvérûek hitbizománya után. 
Õ az unió apja. S ha már fia meg is halt 22 évesen, az unió
él 200 év múltán. A Code Napoleon vált Európa nagy ré-
szén a forradalmak veresége ellenére is létrejött XIX. szá-
zadi, ma is élõ társadalmak jogi alapjává.
Sokszáz év, kétezer év – és most ugyanott tartunk. Cohors-
ok, légiók, a nagy gárda, Murat világot verõ lovas hadteste
után mit szorongatnak a kezükben az örök gyõztesek? És
mi, az örök kiszorultak? Akiket ha ezer év nem engedett
szívközelbe, most miért enged a napi politika? Mi rombol-
ja szét ismét majd Európát, húznak-e még tisztasági vonalat
a Rajnától, a Lajtától Kelet felé? Az Édentõl keletre? Már
minden jó lesz?
Csak most elõször tágul a világ kelet felé szabadon. Pannó-
nia csak mint az Alpok lába s mint termékeny föld volt ér-
dekes – s mint torlasz a keletrõl és északról érkezõ vandá-
lok ellen. Pannon kultúránk és földünk most a mi büszke-
ségünk a Nyugattal való társadalmi árucserében, s a vásárfi-
át ünneplõ nagycsaládnak egy füst alatt bemutattuk a ringó
derekú Alföldet is. A falusi menyasszony járása ugyan nem
keltett nagy érdeklõdést a nyugati úrfiak körében, de mivel
a hozomány része, grátisz az is, hát lajstromba vették.
Versailles, Trianon is a francia-európai világ darabja, nagy-
on közel a mai Brüsszelhez. S mintha most se emlékezné-
nek rá, hogy nemrég körzõvel és szuronnyal kettévágták a
Nagyalföldet és az erdélyi síkságot, s az utóbbi most a Kár-
pátokhoz szögezve nézi, hogyan úszik el tõle, nyugatra az
anyaország ladikja. A túlsó partra. Élet a túlsó parton.
Evezel, élvezel, Kharón?
Aki nemzetek és népek sorsát nézi, az nézze a történelmet.
Aki a történelmet nézi, az ne vesszen el az években, évtize-
dekben, még az évszázadokban sem.
Most minden átmenet nélkül eszembe jut egy, a magyar tör-
ténelemben gyökeredzett anekdota. Kisfaludy Sándor
mesélte el röviden, persze õ minden tanulság nélkül. Törté-
netesen, távolról sem véletlenül Napóleon idejébõl szár-
mazik ez az idézet is, mikor mi magyarok elmulasztottunk
foglalkozni az akkor jelenével: persze, mint a császár
bukásából megmagyarázhatnánk, igazunk volt, ha féltünk
hozzá csatlakozni. Az meg ritkán derül ki  a történelembõl
– talán csak az életbõl érezzük –, mivel jár a meg nem tett,
botladozó lépés. 
Nézzük az anekdotát – mai szemmel.
Kend az az Alvinczi?! – ez a lényege. 
1809 elsõ felét, nyarát írjuk.
Történt egyszer, hogy Napóleon újabb hadjárattal akarta
terjeszteni útját Kelet felé, és zavarta a Habsburg császár
megbízhatatlansága. Ezért megannyi velük szembeni gyõ-
zelme után – az itáliai vereségekre és Austerlitzre élénken
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emlékeztek Bécsben – elindult kiterjeszteni a maga bizton-
ságát Ausztria rovására. S ha annak rovására, akkor biza
Magyarország meghódításával is. A magyar rendeket hiába
próbálta függetlenségre csábítani, mint ahogy tette ezt német
és olasz földön. A jobbágyságot is felszabadította volna.
A mi rendjeink inkább a háború mellett döntöttek, s hadba
vonultak. Tudom, mert a nagyon távoli ükapám volt a kun
csapatok kapitánya Kiskunfélegyházáról. Jászkun kapitány
volt Gubtsi János papám. Azon kevesek közé tartozott, akik
megsebesültek a gyõri csatában, ahol a futásban amúgy ne-
héz volt megsebesülni.Az én János ükapám át is vette csapa-
ta részérõl a francia tisztektõl a fegyvernyugvásról szóló
okmányt – mivel nagyon unták már a jászkunságiak, hogy ott
rekedtek egyedül a tûzvonalban.
Kend az az Alvinczi? – ordít fel kevés tisztelettel a napóle-
oni csapatoktól menekülõ egyszerû katona (bakának mon-
danánk, de a történetírás kedvéért és persze azért is, hogy ne
értsük, mirõl, kirõl is van szó; hagyjuk lebegni a homályt,
hívjuk tehát baka helyett úgy, ahogy kell: inszurgens). S aki-
hez szavai szólnak, az nem más, mint Alvinczi nagyuram,
a hõs báró Alvinczi József császári tábornagy. Volt õ min-
den, ami jó. I. Ferenc király katonai nevelõje. Az osztrák
csapatok élén leverte 1790-ben a belga forradalmat, majd
rögtön utána a forradalmi Franciaország ellen csatázott –
mígnem egy fiatal korzikai tábornok, az olaszországi fran-

cia hadtestek huszonhat éves parancsnoka az akkor már
fõvezér Alvinczi urat le nem kergette a térképrõl az Alpok-
vidék összes hadjáratában, Arcolénál, Rivolinál. Így, a
vesztes csaták és az olasz tartományok elvesztése, Ausztria
kiszorulása, azaz érdemei alapján és után lett õ a magyaror-
szági fõhadparancsnok. És mert e békés pannon békében
ily sikeresen  volt sikeres, közvetlenül a Napóleon támadá-
sa elõtti évben kinevezték tábornaggyá. És most már a gyõri
inszurrekció idején járunk, 1809-ben.
Futunk, futunk, se pénzt, se posztót nem adtak eleget a ren-
dek a császár-királynak. A híres generálist így, maratoni fu-
tás közben szólítja le illetlen módon a szegény inszurgens:
Kend az az Alvinczi!? – Mi van!? Katona!
S õ mutatván illetlenül testén a rongyot, mondván is hozzá:
hogy a jó fenébe’ lehetne védekezni Napóleon ágyútüze el-
len olyan puskákkal, melyekrõl hiányzik a kakas és kova –
futott tova.
És ebbõl lett 1809-ben Wagram, az osztrákok végsõ veresé-
ge, a pozsonyi béke, a Habsburg-ház teljes megadása, majd
az, hogy a szép Mária Lujza fõherceg kisasszony 19 évesen
Napóleon felesége lett, s egy év múlva megszülte a római
királyt.  
Mi lett volna, ha van kakas és kova?
Na most lépjünk be. Bal lábbal elõre, jobbra átttt! Vagy
balra? Jobbal?
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Pöffeteg város ront rám
Elvette nemez sátor palotám
Bepiszkolta a virágszép mezõket
Tüdõbajjal tömte meg a bucka-temetõket

Kormot pöfékelt a délibábra
Befestette a kék patakot barnára
Csövekbe hajtotta a magányos legényt
Gépzaj horkant fel, ha valaki szépen beszélt

Millió hangya rohangál, a város boly
S a réti pillangókat felzabálta a büdös moly
A szél itt nem dalol, vinnyog, sivít, bajt jajgat

Kiszáradt fák ontják rád a gallyat
Nyíló rügyélet helyett mindenki befelé él
Kurvák kuvikként lesnek rád a város nyílt szívén

Torzó jog

És rabszolgám lettél
Szemedben alázat
Még rám se nézhetnél
Nincs jog, csak gyalázat
Orrodban karika
Halkul a nõk joga

Lege artis (Lélekkel alkoss)

A rómaiak azt mondták e két szóval: a mûvészet szabályai
szerint; ahogyan kell, szabályszerûen, szépen. Legjobb tu-
dásunk szerint – teszem hozzá. A lelki parancs szerint, úgy,
amilyen te vagy, amikor jó vagy. Amikor másokra gondol
tetted, célja. Mikor megtartod fájdalmadat. Amikor álom és
ihlet száll rád, hogy messze nézz elõre – s ne gondolj azokra,
akik kigúnyolják álmaidat; álmodnak õk is, csak szégyellik
álmukat. Álom, ihlet. Repülj fel velük a magasba néha, aztán
úgyis vége lesz mindennek.



56

– Én lõttem elõször!
– Há té mán még vagy hálvá! – kiáltotta röhögve a hatal-
mas tormalevél mögül. Azon röhögött, hogy megint a cigá-
nyokat utánozza.
– De én lõttem elõször! Én vagyok a komboj!!!
Mint mindig, most is a kovbojozás volt a fõ játékunk a cu-
korrépák, kukoricák között. Azt mondtuk: gyerünk kombo-
jozni. Fogalmunk se volt, honnan ered a szó. Hát kombojoz-
tunk vadul, s a fegyverropogás még jól alá is festette. Nem
nagyon figyeltük, hányat lõnek a város közepén, de jól jött a
hangulathoz.
Másnap az iskolával szemben a gimisták felvonulva kiabálták
– könyveiket dobálva –, hogy nem tanulunk tovább oroszt,
nem tanulunk tovább oroszt. Egy öreg tanár, német szakos (de
mióta a háború után megverték, jól tanította az oroszt is), szó-
val egy híres öreg vallásos tanár bácsi megpróbálta
fegyelmezni a fiúkat, egy-két pofonig, aztán abbahagyta. Jót
vigyorogtam, mert a pofon telibe találta azt a nagyszájút is,
aki nálunk lakott a tanyában, szegény családjával.
Semmi kapcsolatot nem láttam a golyók hangja, a repülõ 
orosz könyvek és a mi beszari kisdiákos fülelõ hallgatásunk
között. Ment minden a maga útján. Az orosz tankok is így
gondolták, robogtak a félegyházi fõutcán le s fel. Rendet te-
remtettek a kiskunok között.
Valakik megverték az osztálytársam apját, aki iskolaigazga-
tó volt. Nem sajnáltam, nagyon kedvetlen embernek láttam.
Jó hosszú lába volt, azt mondják, majdnem sikerült elszal-
adnia, de mégse. A tankok ezekkel a részletkérdésekkel
nem törõdtek, õket a hadosztály, a laktanya érdekelte. Ké-
sõbb a szaladós, hosszú lábú apuka néhány embert véresre
hurcoltatott. Még fogalmam sem volt arról, mi az a vendet-
ta.
Egy idõre abbahagytuk a kombojozást, mert a nagyanyám azt
mondta, most maradjunk csöndben. Én nyolcéves voltam, ez
akkor már könnyen ment. Amikor a szüleim ütlegelték egy-
mást éjszaka – nem emlékszem, hogy mennyire volt egy-, s
kétirányú -, mindig csöndben maradtam a paplan alatt. Az 
öcséimnek is megparancsoltam. Nem akartam rontani a hely-
zeten. Elmúlt 56, nyomtalanul. 
56 éves lettem, mire leírtam az elsõ, végre szorongásmen-
tes verssorokat érzéseimrõl. S ezt a neszezést, la.
Pestrõl hazatért vagányokat hallgattunk utólag. Hõs srácok-
ról meséltek. Próbáltam magam elé képzelni a kiugráló égõ
oroszokat, de nem tudtam. Nem volt mihez hasonlítanom.
Inkább kombojoztunk tovább, a há té má még vágy hálvá
békés ügy volt, a cigánylányok pedig, hogy bekapcsolód-

hassanak, lehúzták a bugyogójukat egy alapos szemérem-
szemlére. Sokat tanultam 56-ról is a különbözõ iskolákban.
Nem érdekelt, se így, se úgy. Valami nem akart tudomást
venni róla. Fájt, hogy magyar irt magyart. Az nem fájt,
hogy égnek az oroszok, csak nem tudtam elképzelni. Más
határozta meg az élményeimet, nem ezek.
Hazatért apám. A tanyai tanító. Nem a tanyából, hanem a bá-
nyából, a pécsi Vasas-2-bõl. Segédvájár volt több mint két
évig. 54-ben el kellett menekülnie a tanyasi iskolából, mert
fejbe vágta – gondolom, nagy fröccslötyik után – a párttitkárt
egy szódásüveggel. A bányászok amnesztiát kaptak, õ gyor-
san bevetette magát a bányába.
Hazajött az apánk. Anyánk ennyi idõ után mindent megbo-
csátott. 56 nekem kiszabadította a bányacsillék fogságából
az apámat. Kell ennél több? A legkisebbik öcsém még csak
nem is látta az apját eddig, két éves múlt. Lekerült egy idõre
a vállamról a családért felelõs legidõsb férfi küldetése, ösz-
szes komorságával együtt.
Apám a következõ 15 évben aktívan értelmezte 56-ot, per-
gett a száján a kommunista szó, összefüggéseket vélt felfe-
dezni Kun Béla, Rákosi, Gerõ, Aczél György származása és
hivatástudata között, de én ebbõl nem sokat értettem. Mást
tanultam az iskolában, s szorgalmas, példás ember lévén, a-
mit tanultam, alaposan megtanultam. Nem nagyon hittem
se ezt, se azt. A hit nálam csak késõbb játszott fontos szere-
pet, és akkor is csak egyfajta – távolról sem vallási – érte-
lemben: úgy, mint önként vállalt felelõsség, amely szerint
élsz. A komcsikról mondottakat nem nagyon hittem apám-
nak. Így is halt meg.
Mindig beértem azzal, hogy az én példaképem Petõfi, ott
születtem, ahol õ. S reméltem, hogy ugyanazért.
Az elsõ katarzis 89-ben ért. Ceausescu kinyírása után, a ro-
mániai – magyar – forradalom egyik estjén, éjfél elõtt el-
mentem a Parlament elé, gyertyát égetni. Már csak néhányan
voltak ott, fiatal gyerekek, sírtak. Tudtam itt a mészárlásról
56-ban.  És ekkor, ekkor s ezért elkezdtem bejárni a teret.
Felnéztem az agrárminisztérium tetejére. Ceausescu lógott
ott, kezében a kötele, géppuskázott még kettõt a feleségére,
majd a tömegre, és belefúródott a betonba. Lent két-három
tini gyerek, az egyik lány, sírdogált a Parlament lépcsõjén.
Ekkor megértettem 56-ot.
Ekkor megértettem Orbán Viktor 89’ júniusi beszédét.
Ekkor értettem meg magamat. Hogy két hónappal elõtte 
visszaadtam a tagkönyvemet, otthagytam a kongresszust s
mindent, ami azzal jár. Az ember nem szakíthat a múltjával.
De néha örül, ha az szakít vele.
89 óta tudom, mi a különbség a polgárháború és a szabad-
ságharc között. Az, mikor a halál örök fény.
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Október 23 után

Ágyú dörög, gyerek hörög Tank gázol át a tereken
Zászló vérzik testek alatt Valaki emeli fejét
És bezárulnak a körök Didereg november Pesten
És ki él, nyugatra szakad A Karácsonyt megkéselték

Sok srác meghal. Tessék, koktél
Molotov száll fel az égig
Karácsonykor, mert bennünk él
Szabadságunk’ vérrel mérik

Krisztus hallgat, fája csendben
Szikrák csak szemekben égnek
Egy nép része ledöfötten
Mások gyõztesként tetvésznek

Emelt fejek menetelnek
Karjuk, lábuk földbe hánytan
Fejük felett nyíló mennyek
De testük az út sarában

Reszketek biz’, kicsiny gyerek
Sötét ellen forradalmár
Reménytelen ég didereg
Vakok vagyunk a világnál

Nézem népem, vigasztalan
Ima, iszony, lelógó fej
Kötél akad a toronyban
Visszafolyik az anyatej

Nem heverhetjük ki sose
Hogy a bátrat vérbe verték
Hogy a gyõztesek törvénye
Porban hagyta Krisztus vérét

Keresztfára veled, magyar
Próbálgasd, hall-e istened
Vörös alkony, vörös hajnal
A börtön-éj lett a tied

Fenn meghasad az ég szíve
Lent nyirkos göröngy, parcella
November csak a kezdete
Aradról jön a gerenda

Kisgyermekként számolgatok
Augsburg után hány évvel?
Ezeregy… s írunk ötvenhatot
Torkomra fagyott mesémben
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Kérdõn néz rám az odaliszkem:  Jurop?  

Jean August Dominique Ingres nõje kacéran bámul felém,
azt hiszem, éppen most vett észre újra, csaknem kétszáz év
elteltével.
Õ már nem háremnõje, szolgája többé; õ az úrnõ maga.
1814-ben Napóleonnal együtt mustrálgattuk a tekintetét, de a
tábornok már nagyon fáradt volt. Érezte, hogy õ nem az oda-
liszkre készül testben, hanem Szent Ilonára. Ezért a hölgy õt
figyelmen kívül hagyta – azóta csak rám veti tekintetét. Most
az Unióba hív. Menjünk együtt, én, a kiskun legény, és õ, az
odaliszk, amúgy egészségügyi szakközépiskolát végzett
utcai háremhölgyem, aki nehezen tudja eldönteni, hogy az
útszélek porában, autók hátsó ülésén, lokálok melléképületé-
ben keresse-e a XXI. századi betevõt.
Néz rám szegény, és nagyon szeretne hasonlítani Ingres nõ-
jére. Lepattant a körmérõl az elfáradt lakk, amikor ráncigál-
ta magára a tundra-bugyit, az útszéli, azaz a nappali variáci-
óhoz. A brokát, a selyem? Majd, majd… ha elmeneteltünk
mi is Párizsba, s a boulevard du Montparnasse-ról a mûvé-
szetek jutnak eszünkbe, s nem az, hogy milyen közel esik
ide a szajhák negyede, ahol az én kicsi odaliszkem bõven
tudna rittyenteni egy konkurens dózist a Szajna szajhái
szintjén.
Most füvet rágcsál, a kamionos lespriccelte egy kicsit, de
nem állt meg. Török volt, hódító típus. A szultán fia, kido-
bott az ablakon egy konzervdobozt az 50-esen, s száguldott
tovább – odébb új odaliszket szimatolt; olcsóbbat?, jobbat
tán, mint az enyém?
Az enyém persze nem az enyém. Még rég, egyszer kisze-
meltem magamnak, mikor Kecskemétre tekertem, öcsém-
hez, hogy tud-e festeni úgy, mint Ingres vagy Matisse – egy
heverõ, háttal fekvõ, rám gyönyörû szemeivel visszabámu-
ló háremlányt. Nem tudott, csak magyarokkal foglalkozik,
mondta nagybányai megvetéssel, s rápaskolt a modellt álló
diáklány fedetlen kínálatára. Ekkor, az 50-esen fedeztem fel
az „én” odaliszkemet. Azóta mindig, ha arra járok, féltõ-ó-
vó szemekkel nézem, megtartotta-e még üde báját.
Int most is, messzirõl, jólesõ érzéssel köszön már vagy száz
méterrõl, integet, lelkes. Aztán a visszapillantóból látom:
mást int, fenékkel felém, majdnem fedetlen az is, mint Ing-
resnél, lehajol, viharosan középre mutat.
Mutatja tehát az utat, az õ útját az Unió felé. Pl. Párizsba.
Ott leszünk nemsoká, csak még szavazni kell, meg ratifi-
kálni itt-ott – az 50-es út odaliszkje nagyot röhög a vissza-
pillantómban, látom, milyen édes így, foghíjasan; már befe-
jezte az útmutatást, rángatja vissza a fenekét, a szoknya alá
tûrendõ -, szóval már csak csendben kell maradni, és bent
vagyunk. Mondom az öcsémnek Kecskeméten, hogy mi-

lyen gyönyörû-élénk és mégis mily’ meleg színeket tudtak
használni ezek a zseniális francia nõfestõk. Az öcsém feke-
te-fehéren lát; sötétben. Elõveszi a nyugdíjutalványát, és
megmutatja a havi összeget. Így most tényleg alföldi a festõ
õ, ó.
Visszafelé már szürkül, tényleg fekete-fehér lesz itt minden
nemsokára.
A magyar utak odaliszkje, török kamionosok árokszéli há-
remhölgye megismerhette az autómat, most nem integet
már elõre, messzirõl. Ez fáj. Megszoktam, hogy farizeusan
legalább arra a néhány másodpercre embernek tekintsenek,
míg odaérek valahová.
Lassítok. Legalább megnézem mindkét félig kilógó mellét,
az összeadva annyi, mint ha az egyiket egészen kitenné. El-
képzelem, amint vörös brokát takarja egy óriási francia 
ágyon, mi Bonaparte úrral tanakodunk a sorrendrõl, Ingres
festõ – még nagyon távol a hírnévtõl; ennyiben azonos hely-
zetben öcsémmel – átteszi a lány félig felhúzott jobb lábát a
kinyújtott balra, kissé behajlítva az elõzõt, hogy mi ketten a
napfényben élesen láthassuk a belsõ öböl mélyedéseit.
Ezt az 50-es is tudja. Tudná, ha lenne rá ideje, ha most, a
mûszak végén hazamehetne, a selyemben kéjelegne. De
nem. Lassan, ha fekete lesz a fehér, begyûri a melleit, új pi-
rosat ken a szájára, magyar szultánja (kreolra  barnított arc-
vitelben) megjelenik érte, belöki a batárba, s lázas sietség-
gel, nehogy lemaradjanak valamirõl, behajt vele a világ-
város régi polgári atmoszférájába, a Thököly útra, kilöki a
madámot a következõ mûszakra, ami tényleg feketén ér vé-
get hajnal kettõkor. Akkor jöhet a selyem meg a brokát.
Csak az a baj, hogy ilyenkor alszik Ingres, Delacroix, Reno-
ir iszik valahol, Napóleon megvan az õ hûséges Szent Ilo-
náján. Az öcsém eleve nem vállalta.
Én meg vacogok még. Pénzem tán volna a felejthetetlen
odaliszkre másnap, de remeg a lábam. Nem nõttem még fel
hozzá. Zsemlét veszek, virslit.
Talán. Ha az Unió segít. A jó könnyen tanulható. Egyszer
besöprik a mi nyitott égboltú madámjainkat is kuplerájok-
ba, rengõ ágyakba az akácfatörzs helyett.
S akkor kezet szorítok Ingres festõvel. Õ már 200 éve mu-
tatja nekünk az európai utat. S ha Napóleon nem bízza el
magát a gyõri csata sikerén, ha erõs marad az oroszokkal
szemben is, akkor most nem az ukránok szedik a vámpénzt
az utak szélén az öt percekért, hanem szalonokban öntjük ki
a belénk szorult erõket.
Testi obeliszkünk hegyérõl pedig vidáman néz le ránk egy
sokszínû, európai odaliszk. Gyere még bentebb, kishadna-
gyom – mondaná franciásra csücsörített ajkaival. Ez már
Európa. De. 
Napóleon elszúrta az oroszokkal. Õk az ukránokkal.
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Haza szerelem

Én szeretem a könnyeket a sós földeken
A zokogó esõcseppeket, ha élni kell

Az elfutó bátorságot is, ha ölne félelem
Égésedet, melyet csak kihûlve értem el

Én szeretem a szótlan és gyûrött arcokat
A nagyapákat, az elmotyogott álmokat

A kisfiúkat, ha énekelnek kuruc harcokat
Téged, ha magadra húzod kihûlt ágyamat

Én szeretem a szájról szájra szálló népemet
A mesét, hogy Csaba, a királyfi nem halt még meg
Bolyongó vénlegényeket kaszával, karddal, kötélen

S kitárt karod, mikor a testem pora száguld a szélben

Én szeretem a hüppögõ árvákat, kiknek nem jutott sors
Az elhagyott anyákat: zokogásuk könnye életet mos

A becsapott szeretõket, mert szemük fénye reményt hoz
Tudom, múltam minden taszítása, a bukásom hozzád vonz – 

*
Szerettem az áldott életet, most már csillagokból vagyok
Szelekkel szállnak hozzám bukott sorsok s új hódolatok
Megperzselten éltem, s most szelíd lélekkel gyászolok

Hontalan ûr lettem hazám, benned lent most is dobogok
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Könyvlevél Jókai Annának

Mikor a magyarokat a kettõs állampolgárságból számûzni akarta a kormány és annak 2 derék  pártja (a kor-
mánynak az õ 2 derék pártja!), véletlenül éppen akkor beszélgettem Jókai Annával, másról. Kiderült, hogy se
éjjele, se nappala neki se: a kormány és annak 2.... stb. most sok munkát adott neki is, megy, szónokol
Párkánytól Kolozsvárig szegény magyarjaink lelki békéjéért. Személyesen viszi magával – ezt én fûzöm hozzá
– a második állampolgárságot, neki talán több joga van errõl nyilatkozni, ezt adni, mint a ... stb.-nek.
Szóval se éjjele, se nappala, írni sincs ideje éppen, még a leveleket se tudja elolvasni, jönnek százával-ezrével,
huhhh.
Huhhh – fûzöm hozzá én is, és mondok még valami mélyet neki: Drága Anna! Örülj Te csak annak, nagyon
örülj, hogy ennyi levelet kapsz, hogy ennyien írnak Neked. Mert eljön majd az idõ – mondám én, a látnok –,
amikor bizony-bizony nagyon örülnél (örülnénk), ha egy, csak egy pici kis levelet olvashatnánk még. De már
akkor nem olvasunk. Mert írnak ugyan hozzánk, százezret is talán, szebbeket, mint addig, meg is írják, fel is
adják – de a postás nem kézbesíti, nincs olyan postás, aki meglátogatna minket a levelekkel. Úgy ám, édes
Anna, olvasgasd csak szaporán a leveleket arról, hogy mennyire szeretnek... Ezt is, pl.



Süket egypárbeszéd

– Ki az? Ki rí? Ki ír?
– Beléphetek? Személyesen? 

Szenvedéllyel, szenvedéssel.
– Szemérmesen, ha szabadna, ne szanaszéjjel!
– Telve vérrel az arcomban, 

mit harcomban 
rám kent az éjjel. Így parancsolja?

– Mi? Az? 
– Ott? Lefogyott lovak. 

Battyognak. A népem.
– Nékem mondja, hékás!?
– Igen, õ az. Kérem szépen... 

– s a ténfergõ halandók odadobnak, 
hozzám, a szédelgõ bolondnak 
egy darabka zablát: harapjak. 
S bandukolunk együttvérzõn, 
árván-fázván 
Keletrõl Nyugatnak, ezer évünk gübbedt hátán. 
Az ott már Párizs? – hümmög a sámán, 
Alpárnál. 
Ez az én népem. 
Itt lépdel, jó lesz másnak 
húsból faragott mankónak.

– Nem jöhetnek velünk a vörös ördögök!
– Az ördögök örökös vörösök? 

S nem könyörgök, röhögök. 
Ez az iszony, az újszerû viszony? 
Új szótár, 
s az ösztönömmel mondanám... 

– Kilépni!
– El- s feltéptem a szám. 

A nyelvemet nem lehet. Nem engedett. Szán. 
Bár egy vörös folt ott riad még a repedt lózablán. 
Vázamon véznán visz tovább a vak végzet. 
Szélszaggatta zászlóinkat mikor tûzzük már virágos
halomra, 
ha már halomra pusztítottak a századok? A szemem
kiszárad, 
az elvakult világ, 
a világtalan virág könnyezik, 
a számon cserepek, erre vágyik itt milliónyi köz, 
ahol mindenki mindenkit haragít? 
A békétlen béke lélektelen vándorútján 
téllé válik a meleg, s az agyakban 
a hó visszfénye mindent megvakít. 
S a hodály-hideg majd csendben melegítget, 
ha kifulladt tested vére, 
s ha kihûlt sebed vére 
visszapárolog az akol juhai közül. 
Jó neked ittenség és mostanság? (1991)

Epikum

Miért bántjátok a közszolgálat szolgáit? Az örök deficit
áldozatait és vértanúit. A spártai lét hûséges élettársait. Az
államháztartás eltartóit és kitartottjait. A hiányt és a hiá-
nyosságot. Az állam vézna testének vékonykára karcsúsí-
tott oszlopait. A fûnyírókat. S a lenyírt füvet. Az utcakövek
célpontját, a Parlament ékköveit – s azokat, akik beköpik a
beköpötteket, miközben talán az utóbbiak is ékkövek.
Az agyágyúkat miért; s miért a közkatonát is; s miért a kar-
tácstûz sebesültjeit – hiszen õk is a közszolgálat szolgái? A
kórházakban. A tanteremben. Rendelõkben és rendõrségen.
A bíró is és az író is – jaj!, õ nem!
Miért bántjátok? Ne! Bántják õk egymást. A rendszer úgy
van rendszeresítve, hogy kölcsönös keresztezõdések hal-
mazában bukdácsoljanak, s hogy soha ne tudjanak kijönni
onnan. Valaki ezt így szervezte meg. Õt kell megkeresni, és
megkérdezni, hogy: miért is kell bántanunk a közszolgálat
szolgáit?

Foszlány

Lazán hal ki a század
Alig két világháborúval lázad
Önmaga ellen
S bután kacagva kérkedik
Mi marad az új ezredig
Halotti csöndben

Olykor csak lõdörög-vánszorog
Most megint csak köpdösve ácsorog
Az életem mellettem
Az irányt bandzsítva hiába célozgatom
A hiányt – fuldokolva – már alig bírom
Kire kell port hintenem
Vastagon eltakar másoktól az arcbõröm
Csak az jut be, akinek a hitemet õrzöm
Koldúsból király legyen

Mindenütt velem

Magamban tartalak
Velem jársz mindenhol
Így minden megmarad
Két szívünk egy akol

Elmész. Visszahívlak
Mind csak egy dobbanás
Csak egy szívverés, halk      (pssszttt)

Ébredõ álmodás
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Társadalom

Születésem hajnalán
Ott állt velem egy kislány
Csókfények csillogtak ajkán
S kisvirág árva lányhaján
Rám lehelte az elsõ sugallatát
S testembe mártotta saját illatát
Leszedte rólam a hófehér pólyát
S kérkedve nézte a távozó gólyát

A jövõm lett õ egy szép fényes napon  
Osztódtunk együtt sok merész hajnalon
Repültünk, át a kitárt ölû éjszakákon
Keresve az örököst jelemmel páromon
Felhevült sóhajból születik a jövõ
S a felsíró hangból az élet tör elõ
S ha lehûlt testünk már nem elõkelõ
Hívj magadhoz Úrnõm, kis bárányfelhõ

Befejezett jövõ

Véget ér lassan az össznemzeti bánat
Bár lompos, bús kutya most is csahol
Határzár vágta véresre tilos szánkat
A deszkapalánkon a gróf teste lógva dalol

A piros szérûég világította vörös utunkat
Parasztsorsba lökött kenyérkeresgetés
Levágott fejjel az ellenség nem bólogat
Kivert szemmel kandikál a reménykedés

Nagy vasas zabálás
Tapsverõ kiabálás
Vakok kara bezárt világra
Süketek improvizált dala
Menetrendszerûen gázol el mozdonyunk
A zsákvágány végén gyõztesen haladunk
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Magyar vagymuk

Mindig kikacagtak a századok

Most meg megvert magyar vagyok

Délceg is, megint a világ élce

Londonig hallik bús reszketése

Elsuhannak mellettem az egyszerû holnapok

Nézem, e vigasztalan világban hol s ki vagyok

Minden bók elõtt és után igen mélyre hajlok

Élünk még egyszer Édentõl Keletre, mi, új avarok

Hajt az éhség, s mi elûzzük gondunkat

Történelmek hordalékával megtöltjük gyomrunkat

Magunkba szívjuk az idõt

Õsünk mordul, s mi idézzük õt:

Meddig kérjük Istent, hogy áldjon meg titeket

Ha a bõség kiég, s a jókedv kinevet



Gazda-ság

Tényleg. Ezek tények.
A gazdaság mûködik.
Hogy szól-e hozzád
Azon még tûnõdik
Gondterhelt, de jön a harag
Amit most sikerrel eltakar
Növekszünk, ez a mai lényeg
– S melyik az a réteg?

A számok szerint félreértek valamit
Hunniában ez-az felkészülõdik
Ha teheted, szedd meg s szedd magad
E szabadságot csak egyszer lophattad
Keverd bele összes mérgezett érzésedet
S a kelyhet tartó társadalom hálás neked
Ha nyalod a pelyhet, a puhát, az árnyaltat
Amivel minden pártvezér megkínál, ha szárnyat kap
In flagranti, nehogy hazárdan rátok törjön valaki
Miközben egymás kezében tértek észhez – ki-ki

Ím itt e gazdaság, vidd magaddal szegényem a válladon
Hogy ha a szabadon felvert gaz végighever az ágyadon
Nyugodtan se alhass, amúgy álmatlanul, félsz szabadon
Féltõl félni, s az egészen szégyenkezni? – már nem tudom... 

Mindig szoros kötelékben repültem
Integráltan, nem szaros gatyában
S most hiányzik a közeg, amit rég nem találok
Bár elveszteni oly sikeresen tudtam, mint hév a lángot

Széllel szemben meneteltem
Miért dadogtam ijedtemben
Megzavartan körbenéztem
Szívzavarral a tüdõmben

Zajlanak a zûrzavarok
Milliomod része vagyok
Ráadásul rég eltûntem
Társadalmam pincéjében

Jobbra jobb

Az ország hõsi hurrákból állt
Kurváknak meséltek ledérek
Letértél, mikor mondták, balra át
S  nem hiszel pénzbeni meséknek

Nyelvedben élsz, de eszedben hallgatsz
Lefedett fõvel panaszt sem teszel
Úri kedvedben pad alatt alhatsz
Letépik jövõd, s szaggatott leszel
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Erdélyi dalok

Lehúzta Európa az össztársadalmi kloákán
Pedig az hitte, azt súgja majd: vigyáz rám

Üvölteni meg sem próbált, nem akadt, úgy ám!
Egy jó falat a világdemokrácia kínpadján

Felhúzták a börtönfény elõtt a redõnyt, ezt látja tán
Ha ezer ráncból, a rákovácsolt láncból a homlokán
Szakadékká mélyül-húzódik az ezeréves bõr. Tõr!
A legény süvölti, megöli, kerüljön kezébe kés, tõr

Majd mindenki úgy jár... , majd... , ha... , s részegen ledõl
Egy le se kaszált savanyú árokpartra – s vitte a fegyõr

Egy száraz kenyér, vén kérges tenyér
Merész birtokosa mondja, igen, Erdély
Megél még kaszát, kapát, más hatalmat

S felmutat a csillagokra, mást nem adnak
Ám annyit, mit elraboltak furcsa hatalmak

S keresztet vet a rég nem látott hármas halomnak

Belenéz a semmibe, nem jön ide már senki se
Európából

Az anyának tegezett nemzetbõl, s túlnan se
A Lajtától

Dobd el a keserved
A szerelmed 

Ácsorog melletted
Felveheted

Fenyõszagú szarus kezedbe 
Ahol senki sem vár

A nagy vidám világsemmibe

Innent a hazádnál minden sarkon az áll ott:
Nem kérünk több bitangot

Csak leánt, csak ha fekszik ingyen ágyasnak
S isteni smaragdját adja minden brand-new gazdagnak

S böffent a Kupleráj Szalon fõnöke, fegyõre
Beöltözve sok leán elrepedt tüszõjébe

Kikiált 
Spermát 
Rendelek

Ez itt Budapest
Ne menjetek, kedvesim, vissza Erdélybe

Ide! Ide! Emide!
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Kifröccsent a húsod
Spékelve csavarhatod

Magad köré, ha nincs többé
Elõzményed, nemzeted örökké

Fejszét eresztettek hited közepébe
Elásták szívedet, hibernálók kelléke
S beástak egy világtalan tömlöcbe

Elüldöztek, s kérdezték, visszaszöksz-e

Mondj nemet, s gyermeked nem beszéli majd nyelvedet
Legnagyobb kisebbség, személytelen szekéren vihetnek
Adnak feleséget, férjet, s ha kérded, mivégre, hát elvégre
Ha iskolád fontosabb, tekeredj rá mások római nyelvére

Küllemed nem ókori, határod nem végtelen
Ha felszáll a füst a kontinensen, te vagy elégtelen

Helyzeted az öledben marad, mint bús eb, beléd harap
De kitûzöd háromszínû szalagod, neked mindig megmarad

Széles vigyor, megbocsátó mosoly, Európa utcáin tagadd
Meg önmagad? Sikátorban sikítsd, kitépték jogaidat

Nem volna itt helyed, Nyugaton a helyzet változatlan
Süppedj kicsit még mélyebbre a langymeleg ugarban

S a lépés dübörgött, vascsizmája, sarkantyúja, spiccvasa
Csekély sorsod a kíméletlen vándorúton újra megmutatta

Székely, csángó csóróm, csórikám
Tedd végre a kezedet reám
Még egyszer nevezd meg
Mért ragyogsz az életnek
Közben elvették a nevedet

Így nincs mit adnod gyermekednek
A kedvesednek, a szenvedõknek

Õszbe ritkult magyarságod
Úttalan, céltalan tipródásod

A Tejúton váró Csaba királyfi
Gyötrelmesen meddig nézi

!!

Átment a határon, nem tartotta be... 
Mondta egy bûbáj-barom, letépte

Mellét, mellényét, erszényét
Ki fizet egy székely mellvédért? 
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Õkegyelmét, a határ õrét megnyerte
S futni, menekülni támadt nagy kedve

Üldöztetve haramiáktól, vérbõ piócáktól
Kicsi buziktól és történelmi bestiáktól

Legyen már merészségem
Cibálom cimbalmom s a lelkem

Szaggatom mindkettõ húrjait
Megszenvedem csúf vigaszságait

A röhögõ pofát, a beköpõ kofát
A rendõrt, teli szájjal jön, nem köszön
Félelemmel futottam törpe-halálomig

S most is véznán koslatok az új határokig

Meztelenül jön elém az élet
Gyõztünk, anya, nagyon félek

Jeges az út, hideg a förmedvény
A balsors visz-e, vagy õt viszem én

!!!

Az iskoláját, az istenit
Szétkent szájjal kergetik

Duzzadt orrúak lopott modorral
Szemtõl szembe hé, ne ostorral

Mert ver, ki veremben születik
Fehér zongoránál sohase kergetik

Csak egy árva csikó képzelt tulajdona
Mit durván meghág a bunkó rendõr lova

A kis csendes halálfolyónál
A halálhídnál nem muszáj
Hogy ott várj kedvesem
Szép szemedben fénnyel

Mindig vágyó szerelmesen
Egyszerû lesz a szemfedõm
Ezt kérte szegény szeretõm

Döntsd a bánatod 
Nem illet a halálod
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Vigyázzál kislányom, rönkkel vágnak reánk
A szülõk neve itt nulla, hulla-hopp csalárd
A padláson betyár-bátyádra leszállt az est
Foszladozó kötéllel a nyakán rosszul fest

Dikicshez szorított szívünkkel
Dacolunk a hálátlan évezreddel

A székelyek Pest felé tekintgettek
Csábítása láttán inkább lemerültek

A Kárpátok lábához, utolsó gerincnek
Szürkére kopott fehér galambot eresztgetnek

A sápadt gyermeknek, Budának
Vereség ez, túl kemény fejfának

A fejszém már kihagy
A fiam sem marad

A fejem rossz hagyaték
Tiéd lesz e roncs nyakék

Elvették a gerincembõl a velõt
Cselvetõk húztak rám szemfedõt
Csalogattak, raboltak széltében
Meghasadt a Föld szégyenében

Mi rám terül bágyadtan, szelíden
Apám jussa, holdja, most elviszem

Visszahozom, karomban kicsim teteme
Sorsszerû verítékemben, véremben kellek-e

Megtalállak mindenütt, megcsodállak téged, kisfiam
Bár a század vége kissé kicsorbult, éle bizonytalan
A határ deres, elveszett anyád csak minket keres

Tûzz magadra egyetlen csupasz szót: egyenes

Elküldte világnak a sors égetõ szemû leányom 
Hány pogácsát hány most hamuba tiport virágom
Egy kiszáradt kéjencnek, egy kopár pénzzsáknak

Alamuszi kincstárnoknak, kinek életnedve elfáradt
Berántanak tesztbábunak márkás-dolláros vízágyba

Szent Anna-tónál edzett tested kéjjegyekkel megalázva

Hazaszeretlek leánkám tégedet
Kiszáradó könnyed az enyémbe tedd

S ha a patak a parton tavasszal túl is árad
Tisztára mossa idegen vétekkel szennyezett ruhádat
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Magyarul

A homlokodon a csillag
Amely után menned kell
Ha elveszted jelzõ utad
Az éjen át rád lehel

Magadra sütötted a kéretlen beléget
Párizsra vigyáztál csillagszép szemeddel
Égett, tépett húsod ad a világnak füstjelet
Sztálinra sót hánytál szén s acél kezekkel

Milliónyi morzsa maroknyi ember kedvére
Vert és te verted, ütött-kopottra sorvadtál
Súlypont kéretlen kéjurak vasvesszeje hegyére
De holnapod, homlokod, csillagod fentebb áll

Ûz, hajt, téged, a boldogtalant
Felejtsd az átkot, az örök hontalant
Hiányzol a világnak
Melyben kérése nélkül
Mindenütt jelen vagy

Születtél, megmaradtál
Világot alkottál
S ha csúfoltak, riadtál
De mindenkor magyarnak

Kirabolták a kedvedet 
A nevedet nem adod
Felnégyelték a nemzetet
A gyáva elfutott

Itt hagyott egyedül halovány magunkat
Geopolitikai véderõnek
Kiket ha lelõnek, maradnak
Halált megvetõ bátorsággal – magyarnak

Történelemkönny

Sompolygón mosolyogtál
Magadban hamu voltál
Semmivé felkent senki
Szép színre ki kevert ki

Piros lett a történelmed
Hegyek, folyók érted égtek
Bódultan derengtek, hajnal
Hasad, de nem nektek. Baj van.

Néhány ezer nyíl belecsap
Testrésedbe, átüt rajtad
Sebbõl vérzel, ömlik nagyon
S a század még hátra vagyon

Kitéped az összes vasat
Néped szíve kettéhasadt
Koponyádon látszik az ég
A Kárpátok elszaladt rég

Hass, alkoss, gyarapíts, mit, hont?
Bámészkodott, majd elosont 

Éles

Nyeld a nyálad
Vágtázz néhány százat
Hegesztek nektek eleget
Összehegesztem minden hegetek
Szakmunkás-bizonyítványom felmutatom
S e nagy heget egy sújtással kettévágom

Kiírok magamból mindenkit
Ti engem kéretlenül irtottatok ki

Meddig tart a verseny élõk és élõk között
Megsaccolják a halottak két kaszálás között
A hegesztõ vasmunkanélküli, a kaszás arató paraszt
Osztályszövetségben a századvégen darálják ugyanazt
Haragban

166



Mi ez hát?

Leltár. Kicsiny sovány proletár
Alattad életmérleg, mire már
alig lépdegélhetsz könnyelmûen
Csendesen éldegélhetsz csak ingyen

Verd a válykot, csipdesd a hályogod
Úgysem látsz lényeget, tagadd a sorsod
A léted ténfereg az iszapban, építõ paraszt
Sár marad a becsed, hasztalan hívság, dagaszd

Kövérre álmodod léted, törekben tántorogva érted
Nincstelen kisgazdából kivágott proletársors a kétléted
S ha elvették kezedet, házadat, tekints bágyadtan vissza
A barázdált századra, a saját betapasztott üres szádra: nem issza
senki szótlan osztályigédet, belebuktál az írígy és szenvnélküli földbe
Nem kérted jussodat, koslatva kóboroltál át a szótlanból a megszeppent csendbe

Mi ez hát?
Mondanám
Vigyél el a válladon
Unom a történelmi sziesztát

Erõ

Vágtázó végleteken érkeztem a fõvárosba
Póriasan, óvatlanul, szeretetlenül bolyongva
Jól szabott késemmel bátran nemet vágtam álmomban
A City hot dogként habzó szájjal figyelt fogyasztásomban
Élesen, sebzetten, félig számûzötten figyeltem
Minden másodpercben, kik maradnak mellettem
S ha már nem bírtam léptekkel, visszafojtott erõvel
Valaki néha azt súgta, kövessem egyenes gerinccel
A tényt, hogy magyarnak születtem

Nem germán, és nem is szláv szánalomból vagyunk itt
A szél, mely idáig elhozott, belõlünk támad
Kihoztuk a vérzivatarból anyánk s lányaink
S szenvedéseinkbõl ezer éve új erõ árad
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Kórpótlási jegyüzérek

Kárpótlási jegyûzérek piszkos hada ült tort
Lopott földeken lopott várak ura tombolt
Gyárak, kincsek, marhák, még a szajhák is
Övé lett itt minden, kezébõl eszik a pestis

Jegyûzérek álltak a temetõk bejáratánál is, kárpótolni
Kiforgatni csontokat az õsi földekbõl, halált privatizálni
Undorító üzérek ültek bankokban, illetékes hivatalokban
Hogy senkié se lehessen, mije volt, mert az sohase úgy van

Kárpótolta magát minden örökös vérszopó az elmaradt vérért
S visszahívta jobbágyát, proliját, mûvészét, ha jött éhbérért
Undorító régi dagadtak, s buzi újonc kéjencek rohantak szerteszét
Hogyan szabdalják át a jogosultak tudatlan anyagi testét, mindenét

Kipirult orcácskájú rablók vedelték öreg parasztok fáradt vérét
S újraszabták a kárpótlás gyatra törvényét, gyengék vélt védelmét
Szorgalmas rablók lettek a jog legjobb védencei, tettük a szabály
Minden kifosztott kezében szertefoszlott álma, s egy jegy a maradvány

Kórpótlás, ez az!, s mert hiányzott nektek, mit eddig nem teremtettetek
Mert hiányzott nektek a kór oly nagyon, telhetetlen kegyetlenek
Hát pótoltátok a kárt kárral, s hogy nevét senki se érthesse meg 
Ráhúztátok a privatizálás aranyköntösét a kárkórházi elmebetegnek

Nem viszket a talaj alattatok mások földjén, ami a tiétek
Mit tesztek, ha rabolt szarvasok agancsaikat döfik belétek
Az elterelt halakat, az állástalan lányokat milyen színre festitek
Hogy biztosan tudjátok, azokat zagyva illetéktelen nem eheti meg

Minden a tietek lett
Kárpótlási gengszterek
Mutassátok kezetek
Mely munkában edzettek
Dícsérjétek eszetek
Társnak a sötétséget
Rákosiék elmentek
Hörcsögszájjal jöttetek
Lenyúltatok földeket
Mit lánctalpak sem mertek
Maradtak nincstelenek
Nem tudják, kik lopták meg

Gazok, jegykufárok, röhögõ gyõztesek
A jograblást törvényetek engedte meg

Átszabtátok a szegény népet
Létét ingyenjeggyel vertétek
A sors történelmében forog
Átszabó kedvetek lógni fog
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Cselédlány

Meddig száll a büdös nyomor lefelé
A felszálló ágból számûzve örökké
Le, ahol eltéved minden magasztos
S csak két toprongyvánkos sikoltoz

Vacog a menhelyén a széttépett emberemlék
Véget ért a jövõ, a múlt serege felfalhatja nyergét
A szózat kövein ácsorognak halálhörgõ emberek
Romhaza, szótlan nyomor, nincstelen elemek

Igazgatják restellkedve a jobbra-balra bohóccsákót 
Hadurak selypítgetik az ismeretlen külföldi vezényszót
Per-tu lett a szegény élet, oly nagy a közös förmedvény
Haza kéne jutni már, sompolygó mosollyal semmi remény

S inkább cselédlány lett szegény

Szerte, szertelenül száguldunk a világunkban
Szépek, sánták, hontalanok, milliónyian
Szegények az elhagyatott utcasarkokon
Belvilágunk fázik összeszorított combunkon

Valamennyien vacogunk, meg sem születõ gyermekünk is
Kótyavetyéljük végünk kiárúsításával a réges-régit
Kinyitjuk kényszerbõl a testünk napi hétszer mindenkinek
Lefekszünk, felállunk, széttárunk annak, aki kifizet

Elnyúlunk végre
Fölfelé az égre
Ez lesz a Mindenható vége?

Béke bent

Hazajövök, megvártak a nem létezõ kék hegyek
„Veszélyes – levághatjuk”, mondják új emberek
Szót kérhetsz, a mondák szerint azt itt letapossák
Csak azok álmélkodjanak, akik belülrõl nem láthatják

A setét szobába egyszer, ha visszatérek
Ahol pajzánul vihog az épp távozó lélek
Kitárom a nyekergõ ajtót, ki a vakablakot is
S a szûrt fénybõl kiiszom hazám rejtett darabjait
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Talpas vagyok

Talpas vagyok a fagyban
Mundérom szakadt gatyám
Zörög csontom s a húsom fogytán
De élesre fenem a szablyám

Szélfútta elmém szûk lajbiba bújt
De sokan vagyunk ilyen kicsikék
S ha valaki egy csókcsokrot átnyújt
Lovunk vágtázva viszi szívünk melegét

Hol fészkel a holnapunk, hétpecsétes nagy titok
S az Isten úgysem lát bennünket a hidegtõl
Csak azért könyörgünk, adjon még egy napot
Láthassuk porontyunk, ha a harc vesztésre dõl

Mi mindig meghalunk, egymás után többszörre
Az Istenért, a hazáért, a királyért, s Esze Tamásért
Gyökerestõl kitépnek bennünket, nincs ebben semmi se
Talpalunk ezer éve, s nem kérdezik, mit fizetnek a hûségért

Kormány

Ha valaki leereszti a kormánykereket
Nézzen szét, széled-e bámészkodó tömeg
Ha a  biztos közeg  utólag is ott marad
Nem surran-e át gondolat a kontroll alatt
S nem is hág fölébe, hisz láthatja a határt
Bilincsbe nem verheti a politikai bazárt
Ám ha a gondolat kilép a hálójából
S elõre vágtat keserû tegnapjából
Ha leöblíti máris a holnap mámorát
S nem nézi, milyen a jobbra-balra át
Ha nem hiszi, hogy létrehozott egy új századot
Holott csak az volt: a régiben igencsak fázhatott
Ha a gondolat tettekben talpal és fel is száll, ha kell
Ha megfeszül minden ész és nem dúl baljós érzelem  
Akkor add a kezébe a terek összes macskakövét
Hogy odavágja, s kérje cserében a kormány kerekét
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Magóg fiai

Átlendítem kényemben felém a holnapot
Magóg epigonjaként jó szót nem kaphatok
A demagógia zûrzavarában
Ész szûkül félénk fajtánkban
bátran

Mit szedjünk fel, a követ, a nõt, a sínt
Vagy a magára maradt emberi kínt
Mit szép szóval kirúgott megint
A titokzatos felsõ szint
alul

Mi tart össze bennünket, az izom, a szövet
Az ámulat, a választás meg egy szál szöveg
Kábultan-ájultan árván nem tudhatod
Hogy az életünk érted is végigslattyog
önmagán.

Kimérik majd az utolsó kortyot is a levegõdbõl
Igyál hozzá mézes cseppet a mérgezett idõbõl
Hogy ne kelljen már túl sokáig fuldokolnod
Ha a testedbõl az energiát államodra hagyod
privatizálni

Ásó, kapa szakít el az élettõl, fent hagytad 
Színtérül a társadalomra bíztad hû társadat
Betapostad életed az örökké bezárt udvarra
S már nem emlékszel a letépdesett hajnalra
kinyíltan

Tested hát lent, emeld fel lelkedet magasra
Ocsúdj, nevethetsz mindig sötét éjszakákra
Megfeszített életet éltél, felengedhetsz
Te is odaléphetsz egy ácsolt fakereszthez
álldogálni

Itt hol?

Miért nem engedjük egymást 
Szét a szélben
Szemtelenül
Vagy lesütött szemmel
Ész nélkül
Vagány magyarok
A magány vitézei?

A Tejúton

Kiszórták szívemet az urak, de kiszúrt szívvel is megyek
Ha a nagy hadi úton az istenek hozzád elvezetnek
Szórd a Tejútra te is a szíved
Felszedem az elvesztegetett életet

Együtt alszunk tovább a naplementén
Felébredünk lágyan a szerelem mentén
Védjük a fényt, megisszuk a sötét elõl
Nem lesz több szenvedés a szenvedélybõl

Mikor hozzád mentem, eltökéltem
Vasból lesz a szívem, zúg a vérem
S ha neked adom, nem marad semmi sem
A helyén, csak kiürülõ hit, üres tekintetem

Új urak

Letûnt korok dermesztõ emlékére
Az anarchiától egy kicsit megégve
Új urak pózolnak zászlók alatt
Bandériumok nyergelnek lovakat

S mielõtt kezüket átnyújtanák csókra
Szét-szétnéznek, megállnak egy szóra
A birtokokon minden rendben, kérem
Szarvasok, vadak teremnek itt szépen

Selymes ideológia, hajlamos a jó bókra
Ez egy igazi, újrabló alternatív móka
Kemények leszünk mindig a vadászaton
Ezeréves jussot csentünk a kárpótláson

S ha Hé parasztot nem is ismerünk sokat
Fiaink ingyen kapnak friss leány csókokat
Kirúgás lesz a sorsa a helybeli jöttmentnek
Nem nyújtjuk nyálasoknak szívünket-kezünket
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Klán a pusztán

Elhaladunk századszorra 
A Hadak Útján
Hallgatunk. Egymásra soha. 
Az Önmagunk Búján
jól megvagyunk.
Bandukolunk, Õsmagyarok
Keverednek bennünk hunok, kunok
Elveszített puszták veszítõ népei
Mi, fiak, mindig apánk büszkeségei
Kezünkben dolgos nemzedékek rücskös kezei
Merre mutattok? Hol vagytok egyáltalán? 
Hol a klán?

Ugar

Elhallgatott a magyar ugar
A szél helyett búval bélelt vihar
Megtört a fényünk a Nap szélén
Bújkál Földünk a Tejút legvégén

Báb

Nem hiszem, mit most látok
Egy félrevitt országot
Megszakadt mosolyokat
Fényben sápadt arcokat
Várnám, nevetve intenek
Nekem, az egyetlen egynek
Ha nem tudnám 
Félénk az élet
Felénk

Áldás

Ha a fagy nem hagy fel bennünk
És hulló hóban gémberedünk
Ne félj, megmelegít a lelkem
Ha felébredünk a nincstelenben

Ha a felhõkbõl jég helyett vér ver majd
S a sorsod vak sínen zakatolva elakad
Ha pozdorjává törik szolíd becsületed
Én leszek a dicsõ hatalmad, tedd rám kezed

Téli halál

Titokban suttogom vágyamat
Hogyha végül majd lefekszem
Mikor rám zárul az alkonyat
Melengetsz-e puha fény szemmel

Aléltan kalapál a szívem
Ver még halkan egy tamtamot
S bár az agyam helyén jég, verem
Hozzád küldi e dallamot:

Nem halok meg, szerelemben
Égek, mint hamuban a láng
Élek, mint hó a napfényben

Tovább. Mint fagyban a virág
Mint hit, ha lerogy a lélek
A rügy ellenállt a télnek

Két öreg ürge

Félek, 
hogy pusztul az ének
Reped
az ég, vajon felenged?
Mérik
a halált, nem félik
Érez
az élet; elvérez

Kötél
Még rájár a híg vér
Romok
Hit nélkül csak gyomok
S a hold
Arcán áruló folt
Féreg
száján gyilkos méreg

Este
Sápadtak kihûlt teste
Ború
Tetemek, háború
Tolvaj
Lelkén lopott vérbaj
Üreg
E két öreg retteg
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Három nemzedék – s mi van utána?

Az apát a Horthy-idõk nevelték. Jó tanuló volt, tanítani ké-
szült – ismerte az idõket. 1945-ben leventepuskát nyomtak
a kezébe. Nézegette, de addigra éppen odaértek az oroszok,
s nem sokat idõztek Alpárnál: a Reichstagra szólt a paran-
csuk. Így a nagy csattanás elmaradt. Helyette belépett a
kommunista pártba, tetszett neki, hogy minden más lesz.
Épp ideje volt; rossz olyan nincstelen asztalosgyerek proli-
nak lenni, aki született parasztként akar értelmiségivé válni.
Ezt a szintézist helyezte kilátásba az új rendszer. 
A tanyavilágban persze inkább csak a parasztdimenzió
domborodik ki, de tetszett ez is: a sok kis gyémántszemû
gyerek. Legyen az övéké a jövõ. A tanító bácsi jól tudott
számolni és nyilvántartani, ezért neki kellett lesöpörtetni a
hambárt is, és kiszámolni az elvinni való zsákokat a csép-
lõgép mellõl. A nevelõ hatás kézenfekvõ. 
Kézhezálló volt az a szódásüveg is, amellyel 1954-ben bev-
erte a tanyasi párttitkár fejét. Vérzõ párttitkárral a hátában
szökött Pécsig, a mecseki szénbányákig: épp ekkor kapott
mindenféle amnesztiát az, aki bányásznak megy. 
Parasztsors után proli élet – kezdett kiteljesedni a szintézis.
1956 véget vetett a vakond-bujkálásnak, egy egész nemzet-
nek ígért amnesztiát. 
A tanító is elindult – a párttagkönyv véglegesen elveszett
valahol – a teljes értelmiségi lét felé: városba költözött, s
onnan bringázott ki minden hajnalban a tanyai iskolába, hol
ebbe, hol a másikba. 
Este pedig hazafelé, bár ez a kelleténél tovább tartott a
dûlõutakon a pohárhalálkanyarok miatt. Haláláig bringázott
a tanító, a munkás-paraszt szövetség értelmiségi tagja.
Gyorsan meghalt.
A fia a kor gyermeke, még jobb tanuló, még szebb volt az
élet a tanyákban.
Fellendülõben lévén a haza, lendült a gyermeksors is, az
érettségi után nem várt családi kegy jött: maga a fõváros, pesti
lesz a gyerek, meglásd! Kopott cipõvel leköpött aszfalton.
S ha apjának 56 volt a választóvonal, neki is jutott értékes
dátum: 1968. Párizzsal és Vietnammal, Prágával és
Varsóval az õ Budapestje is az élvonalba került. Nem is
tudta, de maga is szívta a Nagy Generáció anyatejét. Soros
sörös borpincékben is. 
Robotolt nappal, tanult éjjel, a kettõ között társadalmi mun-

kát szervezett a földeken és a lélekben. Észre sem vette,
hogy a második gyereke négyévesen kétszámjegyû számo-
kat ad össze fejben. Már megszületett? Amikor 23 évesen
átvette a közgazdász doktori diplomáját, majd 29 évesen
kandidátus lett, az érettségi öltöny nagyon jól festett rajta.
Sokan meg is dicsérték érte. 
Mindig gazdagnak érezte magát, a télikabátját is ezért osz-
tották meg kétnaponta egy kevésbé gazdag évfolyamtársá-
val – az elõzõ napi fagyoskodás után duplán fûtött a kabátja. 
Kutyafuttában teljesítette a karrier állomásait, KISZ-titkárság,
rádiós és tévés vezetõ szerkesztés, kiadói igazgatóság és lap-
fõszerkesztés, párttól parttalan ivászatig, docensi kinevezéstõl
hölgykoszorúkig, a Fülöp-szigetektõl Nicaraguáig, bukástól
összeomlásig. Gyors volt a kor. Égetett, mint a Nap, s elégette,
ami szemét.
A harmadik generáció – a fejszámolós gyereké – a tiszta ész-
szerûség csapata. A számolás és a számítás életbûvészei.
Higanymozgású észjárás. A fiú semmit sem vezet le a nagy-
apjából, az apjából is csak a legutolsó pofont. Horizontáli-
san és vertikálisan szuverén és autonóm. Apját és nagyapját
a kor szülte – õk maguk szülik a kort. Az istenért se vívná-
nak világméretû utcai forradalmat a Benczúr utcában a viet-
nami követség elõtt a gyilkos amcsik ellen tüntetve – in-
kább elmennek az amcsikhoz, tanulni. 
A Berkeleyre vagy a Stanfordra – süssön a nap, a Szilikon-
völgyben szedhessem a narancsot!, éljen California.
Bécsben védi meg a kandidátusi disszertációt, amelynek
címét a nagyapja meg sem értené, s apja is csak hümmög
csillogó szemekkel a téma hallatán – az átfûtött csillogás jól
eltakarja az értelmetlenséget; ez már annyiszor bevált. Hm.
Mindhárom nemzedék egy másik Magyarországon szüle-
tett. 
Az öreg éppen elveszítette kétharmadát, s Trianon gazsága
volt a fõ igazsága. 
A másik felszabadítóként ünnepelte a többszörös megszál-
lókat s hogy Ázsiához csatolták csonkát. 
A harmadik élvezi, hogy az igazi birodalom visszavág
„azoknak”, s miközben országa felolvad Európában, élteti
a kis nemzetek teljes szabadságát. 
A negyedik nemzedék majd elkezdi értelmezni, mi min-
dent nem jelent Trianon. S megpróbál biogyógyszert szed-
ni – genetikus átalakítással egybekötve – valami hajdan-
volt trauma ellen.
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Ó, kommunikáció

A kommunikáció – egy láthatatlan, hallhatatlan hatalmas tö-
meges sóhaj is. Egy piciny, személyes óhaj is, hogy mindig
találkozzunk valakivel eszménkben, kézfogásunkban, cé-
lunkban és múltunkban. Ha lehet, mindenkivel.
A szegényeknél ehhez inkább csak a bõr megérintése adatik
meg. A simogatás, a verés, a csók, a szemhéj lezárása az 
utolsó utáni pillanatban, a lezáró érintés, a lelki út a túlvi-
lágba távozóval együtt.
Agazdagoknál cizellált a kommunikáció rendszere. Intézmé-
nyesült, globálissá vált, nélkülözhetetlen önkifejezési kény-
szer. Abõr érintését felváltja a technika apoteózise: istenné vá-
lik a cyber-tudás.  Mindenki mondani, elmondani akarja a
magáét, a meghallgatás másodlagos és viszonylagos. Ezért a
gazdagok kommunikációs világa offenzív és agresszív, amõ-
bamozgással telepszik rá a másikra, diffundál a sûrû térben, 
ahol ugyanazok a szándékok és erõk mozognak, érintik egy-
mást, léteznek – nagyon, nagyon akarnak „kommunikálni”,
ez minden vágyuk, ez az életük (óóóhhh!) –, de nem értik,
nem érzik, nem értékelik egymást. Nem élik a másik életét.
Ha a szegények – például a székelyek, a kiskunok, a nyír-
ségiek – világára gondolok, arra, amit tapasztaltam közöt-
tük, irigyelem õket. Nem álromantika, nem mítosz ez, ha-
nem az motivál, ahogyan az apa ismeri a fiát, az anya érzi
a lányát, ahogyan ismerik és ellesik egymás ezeréves moz-
dulatait, hang- és testlejtéseit, ahogyan együttmûködnek a
munkában minden vezényszó nélkül, ahogyan megvédik
saját érdekeiket s a társakét is, ha úgy adódik. De gondolha-
tok a tartósan egymásba szerelmes vagy akár csak egymást
nagyon szeretõ emberek, férfiak és nõk kommunikációjára,
ahogyan a tekintetek mindent kifejeznek, ahogyan a szerel-
mi aktus egyetlen pillanatra koncentrálva válik tökéletes
zuhataggá, áradattá, ahogyan nagy konzultációk nélkül is
megértik és követik egymás jövõre vonatkozó terveit, vá-
gyait, sõt az ahhoz vezetõ út nüánszait is.
Szeretnek és szeretkeznek a gazdagok is, gyermekeik szá-
mára abban a világban is a jó szülõ a legszebb minta. De
merre visz az a kapcsolat, ahol 10 éves gyerekek mobiltele-
fonon beszélik meg az aznapi teendõt a szülõkkel – vagy a
197-en a Matáv speciális szolgáltatásával; ahol a játszótéri,
pofonokkal is együttjáró, rivalizálásra és versenyre épített
gyermeki közszereplést a bélelt villák lakosztályaiban pi-
tyegõ számítógépek hivatottak pótolni; ahol passzív szoft-
verek nyújtanak passzív játékot, amelyben a gyerek elõbb-
utóbb garantáltan gyõztes lesz, azzá kell válnia – de kivel
szemben is? A játszótéri harcostárs, szövetséges, ellenfél
helyett géppel, játéktechnikával szemben lesz gyõztes: õ

lesz az örök és megszervezett gyõztes, a játék így van meg-
írva, s a vereségnek sincs semmilyen következménye. Ma-
gabiztos, offenzív és aktív gyõztesek nõnek naggyá a kom-
munikáció passzív változatán.
S velük szemben a nagy többség: életbõl szerzett tapaszta-
latokkal, pofonokkal és vereségekkel, mindennapi megol-
datlanságokkal.
Lent és fent elszakadnak egymástól az életek.
Az egyik oldalon a technika az emberek közé épül, oda épí-
tik, olyan naggyá, ahol az emberi viszonyt árnyékként fedi.
Mindenki különb akar lenni, és fõleg más. Másság. Õk a
technikai kommunikáció. Az õ kezükben összpontosul a vi-
lággá kürtölhetõ – globális – kommunikáció, õk akarják el-
dönteni és fõleg elmondani, mi az igazság és a jó. Saját kö-
rükben az az igazság és a jó, amit annak deklarálnak. Ez
azonban nem elég számukra  – ilyen legyen a világé is!
A másik oldalon az embereknek még a legszükségesebb te-
endõk ellátására sincs technikájuk, közvetlenül egymásba
fojtják örömüket, bánatukat, s közben ugyanazok marad-
nak, mint voltak, s mint volt az apjuk, a barátjuk, lakó- és
iskolatársuk. Kommunikációjuk szûk körû, nem tör a világ-
ra, nem akarja kivívni a progresszivitás titulusát – semmi-
lyen deklaráció sem érdekli –, nem rohan minden percben
felszabadítani – liberté – önmagát, mert ragaszkodik az elért
valósághoz. Az õ valódija a felesége, a férje, a gyermeke, az
idõs szülõje, a hû kutyája, a szomszédja és egy nagyon ho-
mályos, átgondolatlan, de cserbenhagyhatatlan fogalompár,
aminek mindig mindent elhisz: nép, haza. Mert az – õ. Az az
egyetlen fontos dolog, amiben õ több akar lenni mindennapi
önmagánál. 
Kell ilyen, kell haza, kell nép, még ha nem is ismeri jól.
A „kommunikáció” fogalma ma a gazdagok világát, globá-
lis mozgás- és eszmeszabadságát kifejezni és megvalósítani
– tehát így, együtt: kifejezni és megvalósítani! – hivatott
eszköz- és célrendszer. Aki gazdag, ma az a kommunikáció.
A sznobok nyelvérõl naponta százszor leperdül a hevenyé-
szett szó: szükségem van arra, hogy „kommunikáljak vala-
kivel” (ismét egy óóóhhh!). Ahogy leírom e szavakat, hal-
lom – hallucinálom – a hangban hordozott nyávogást-viny-
nyogást.
Az egyszerû emberek nem ismerik a kommunikáció fogal-
mát. Nem tudják, hogy a szoftverek, a gyárban gyártott ma-
gatartásformák és társadalmi modellezések az õ mindenna-
pi életüket próbálják utánozni. 
Sikertelenül.  Elveszik belõlük az élet. Nyávogás lesz az
öblös, jóízû nevetésbõl. Puhány viszonyok és fehér gipsz-
emberek a bõvérû ölelésbõl. 
Chip-dadogás, fémcsattogás abból, hogy  „jól van, fiam”.
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Spárta vagy Athén?

Spárta volt cseperedõ, csélcsap világom egyik korai esz-
ményképe. Némi fenntartással, mert már kiskoromban is
éreztem, hogy nem kellene ledobni a satnya gyerekeket a
Taigetosról. A rosszakat – de nem a betegeket – fölé lehetne
emelni egy kicsit, meglóbálni a levegõben, elég a tériszony.
Spárta mégis nagyon tetszett, férfiasnak hittem e népet, s
követendõnek az önmegtartóztatást, az egyszerûséget, a ke-
ménységet. Szerettem volna jó spártai lenni. Majdnem sike-
rült.
Ekkor azonban jött Athén. 
A szellemi virulás, a szín, a pezsgõ közélet, a mûvészek, filo-
zófusok vidám csapata a piacon: próbáltam velük lépést tar-
tani.
Felnõtt fejjel, némi társadalmi ismeret és közérzés birtokában
könnyebb állást foglalni: Spárta és Athén küzdelmében a vas
alul maradt az arannyal szemben. 
Vagy mégsem?
Minden spártainak erkölcsösnek kellett lennie, és a kénysze-
rû egyenlõsdin túl ezt azzal szolgálhatta, ha minden más elé
helyezte hazája jólétét. Azt azonban nem õ határozta meg, mi
is ez a jólét, amelyre mered. Merev, örökölt eszményt, fogal-
mat szolgált, nem kellett tudnia, hogy mi az. Az egyén Spár-
tában akkor teljes, ha eltökélt harcos, aki az ellenfelet ke-
gyetlenül megöli. Végrehajtja a hazáért – tényleg, ez valóban
„a végre hajtás”.
Ezt gyakorolták ifjúkoruktól. Szegény helóták. Alávetettsé-
gük oly megalázó volt, hogy a kezdõ spártai harcosok heló-
tavadászaton tanulták a vadejtést; s hogy rátermettségüket
valóban kipróbálhassák, elõre közölték a helótákkal, hogy
uraim és hölgyeim, kérem, most gyilkolás következik,
igyekezzenek rendesen felkészülni, valami ellenállást pro-
dukálni, mert kit érdekel egy pehelykönnyû mészárlás. Em-
bertelenül kemény harcosokat edzettek. Hogy mindhiába,
azt mutatja Spárta késõbbi dicstelen, végsõ lecsúszása: szi-
gorú államuk szabta meg a szabadságukat, és õk ennek ér-
dekében csak a szablyájukat fenték egész nap. 
Együtt étkeznek, egyenletesen osztják el a földeket – de ez
csupán addig tart, míg elég föld és elég étel van. Ha és aki-
nek nincs, az nem eszik – sem együtt, sem külön.
Szigorú erkölcsük az állam szigora. Mozgásuk erõsen kor-
látozott, olyannyira, hogy maga a spártai állam is elszigeteli

magát a tengertõl, a hajózástól, a kereskedelemtõl. Az er-
kölcs kemény és világos – de mire vezet, ha szürke szellem,
mozdulatlan valóság merevíti?
A jog az erõ kifejezése – és a világ számára nincs is jog,
csak a spártai fegyvernek van joga, mert ez vezet mások le-
gyõzéséhez.
Amíg a spártai katona kardot fen, addig az athéni polgár vá-
laszt. 
A démosz hatalma ma is a demokrácia alapformája. Mo-
zogj és élj szabadon, érintkezz, beszélgess, cserélj véle-
ményt másokkal a magad okulására és az õ jóérzését foko-
zandó! Engedd szabadon gondolkodni az embereidet, hogy
nézeteik együttesébõl alakuljon ki, milyen a szép és mi a jó.
Folytathasson számtalan fajta ténykedést, hozzon létre min-
den hasznosat, ami kedvére való. 
Õ tudja, mi a jó.
S páratlan virágzásnak indult – az emberiség életében elõ-
ször – a szellem, a mûvészet, a gondolat. A mûvészet akkor
és ott indul hódító útjára, ahol az ember már nem csupán és
nem is elsõsorban külsõ kényszerek hatására cselekszik,
hanem megenged(het)i magának, hogy bensõ világából él-
jen. Az athéniek vallása igazán gyönyörû dolog – az õ val-
lásuk tárgya és célja a szép.
Athén azonban veszélybe is kerül, éppen önmaga érdemé-
tõl. Az államot fenyegetni kezdi az egyén abszolút szabad-
sága. A rendet felrúgja és áthágja a szenvedély és a szaba-
tosság. A törvényre fittyet hány a személyes önkény. A
szubjektumot már nem érdekli a demokrácia. Csak egyet-
len, majdnem véletlenszerû pillanatban igaz és fényes a köz
hatalma: Periklész idején. Az államvezetés õsi zsenije böl-
csességével és erényességével egységbe tudta kovácsolni
és a csúcsra tudta emelni az általa vezetett köztársaság ha-
talmát minden más egyén személyes vágyával és kiteljese-
désével. Egyetlen történelmi pillanatban Athénban meg-
valósult a szellem szabadságának és az állam erejének össz-
hangja. De a sztratégoszt csak a pestishalál menti meg a szám-
ûzetéstõl.
Spárta és Athén összecsapott egymással – s a peloponné-
szoszi háborúval véget is ért Periklész athéni csodája. Az
áruló, Perzsiára támaszkodó Spárta legyõzi a tündöklõ vá-
rosállamot, amelyben az erkölcsöt felváltotta az új tehet-
ségtelenség és a régi csõcselék szövetsége. 
Ismerõs.
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Krisztus

Krisztus mindig – gyermekkorom óta, mióta templomba kel-
lett járnom, és imádkoznom kellett mindennap, egészen
addig, míg a gimnázium KISZ-titkárává nem választottak –
mindig úgy jelent meg elõttem, s ez ma sincs másként, mint
egy jóképû, megnyerõ fiatalember, forradalmár.
Jó neki, mondtam gyermekkoromban, milyen gyorsan sike-
res lett.
Azért nem volt könnyû, tettem hozzá érés közben, elég sokat
kell küzdeni az ilyesmiért – és ismét az egyetemi jegyzet fö-
lé hajoltam, csaknem véreres szemekkel, hajnal négykor.
Meg kellett ezért küzdenie – suttogtam; egyedül-magányom-
ban elaludtam a kollégium virrasztó tanulószobájában.
Krisztus testi valóját, földi létét, önkéntes harcát népéért –
s utólag, már vallás formájában a világ minden emberéért,
aki ezt kéri s elfogadja tõle – olyan tettnek tartottam, ami-
lyen mindig is fakad nagy történelmi sorsfordulók tájékán
az emberiség viharaiban. 
Császárság jön: Julius Caesar és Brutus, Antonius és
Cleopatra, Augustus ideje ez – a római birodalom meghódí-
totta a világot, a Földközi-tenger túlsó, déli partját is, követ-
kezésképpen felkelt az ottani népekben is az új szabadság-
vágy. Utólag kiderült, hogy erõs, hatalmas szimbólum ke-
restetett és találtatott.
Krisztus számomra tehát kimagasló történelmi személyi-
ség, a nagy kor és a kivételes egyén találkozása, amit azután
a Római Birodalom fokozatos gyengülése majd széthullása
kiemelt a kisebbség imájából és – már Róma idejében is –
hivatalos hitté engedélyezett: vallássá tett. Valószínûleg
nem az emberiség legnagyobb vallásává, és távolról sem az
egyetlen fontossá, de a történelem menete folytán, éppen
Európa lévén a világ legfontosabb szervezõje, Európa ereje
révén világvallássá.
Krisztus képessége, erkölcse, jelleme és élete-halála min-
denki más elé állította õt társai közül. 
Tanító, a legnagyobb emberi értékek tanítója, s tanítványai
bámulják õt, tanait világgá viszik, bármennyit is kell szen-
vedniük érte.
De csupán hõs, népe bûneinek megváltója Krisztus? Mitõl
Megváltó? 
Zsinatok, pápák, püspökök deklarációi teszik azzá, ér-
dekek, elfogultságok, hitek, remények – a társadalom-
szervezés?

Ez nyilván sértõ azokra nézve, akik az ég felé fordulnak hi-
tükkel. 
S az õ hitük a világ éppen olyan fontos, éppen akkora, kézzel-
fogható ereje, mint bármi más, ami bennünket emberi közös-
séggé tett. 
Hitük nem egyszerûen történelmi realitás – a történelmet talán
csak meseszerûen ismerik, s egy nagy fakereszt valamint a
meggörnyedõ Krisztus és a gyõztes-okos Pontius Pilatus az
összes, amit látnak –, a hitük: eszme. Magasztos, eltökélt,
megrendíthetetlen. 
Mint a szabadságvágy. És valóban, ez az õ szabadságuk. Ez
az õ megcáfolhatatlan, abszolút igazságuk, nem kell bizonyí-
tani: van.
Krisztus, a csoda? Nekem mindenképpen az. Talán a legna-
gyobb, ember által végrehajtott csoda, olyan tett, amely a
maga idejében, a maga helyén tökéletes összhangban fo-
gantatott a korral s az utókorral, amely kiválasztotta magá-
nak.
A hívõ embernek azonban Krisztus nem lehet csupán cso-
da. Õ nem csodatevõket keres, nem kufárokat, nem hamis
prófétákat. 
Õ az egyetlent keresi, ami egyszerre õ maga és maga a
szellem. Ezért számára nem kérdés a Krisztus-Isten örök-
kévalósága. 
Ne próbáld csiklandozni a megfoghatatlan szellem, az 
abszolút igazság talpát! 
Ne méricskéld õt, ne hasonlítsd semmihez. Szenvedj, ha
kell, õ, az igazság, a bensõdben is jelen levõ szellem meg-
és felszabadít téged.
Tiszta vagy, mert Isten a szívedben lakik.
S ha rossz is a földön, nem baj – Isten vár a mennyekben.
Jó nekik.
S magam is – mint megfigyelõ – sokat tanulok a hitnek eb-
bõl az áradásából: az emberi hitbõl. Mert én csak õt figye-
lem: az embert, hatmilliárd istent.
S látom, hogy Krisztus hívõi rendelkeznek valamivel, Uruk-
kal, ami az én számomra is fontos, amit tõlük függetlenül, de
részben a mintájukra én is követhetek, s egy jó ideje már
követek is: ez pedig a Szeretet, mindenekfelett, leszámítva
az életemet – de az életem is csak akkor áll a szeretet fölött,
ha szeretem az életemet.
„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevem-
ben, ott vagyok közöttük.”  
Jó program.
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A gravitáció animációja

Ha valami esik, pl. leesik, az a szabadesés világos törvénye
szerint esik. A gravitáció szerint.
Ha az ember esik, az bonyolultabb.
Ha a hétköznapi elesettek pl. kiesnek, kiesnek pl. a tár-
sadalomból, a közösségi folyamatokból, az nem a sza-
badesés törvényei szerint esik. Nem a gravitáció szerint.
Az ember így nem esik.
Az embert kilökik. Kidobják, kihajítják. Az adott társa-
dalom világos sötét törvényei szerint. 
Egy darabig horizontálisan repül – õk a gólyák, légiesen la-
víroznak –, aztán egyszercsak zsuppsz, lelövik õket. Ez már
vertikális vakrepülés. Ezt csak az ember tudja ilyen sebesen
az élõvilágban.
A társadalomnak – s mert ez így egy kicsit elvontan gyáván
hangzik, mondjuk inkább azt: a társadalom ügyeletes veze-
tõ erõinek – a vérében bizsereg, hogy valakiket ki kell
dobni. Egyrészt jó mulatság. Másrészt és fõleg, örököltük a
bozótból.
Könnyûvértezetû emberhadak futkároznak ide-oda az utcá-
kon, a temetõk meg üresek. A verseny vért kíván, prédát,
koncot, csontot, lerágni. Tényleg így van, bájos olvasóm,
ÍGY. 
Az erõ – és a vele járó kábulat – ösztönzést érez, hogy meg-
mutassa magát. Másik hasonló erõnek persze nem. Ez az
azonosság erõfeletti tett volna.
Erõ alattit kell keresni. Nem konkrétan, nem valami sze-
gény satnya párát, akit a kutyád is elzavar. Emeld fel a
mutatóujjadat, vigyázz, ezt mondd. Általában és összhatá-
sában. S akkor ezt sokan félve magukra értik, reszketve
annyira vigyázni kezdenek mindenre, hogy észre sem ve-
szik: már csak a te mutatóujjad számít.
A társadalom – persze ezt sem ennyire ködösen értelmezve,
hanem csak az eleve gyámoltalan, felkészületlen, erõ alatti
része – feladja. Még nem esik el, le, még csak csúszik. Tö-
megesen. És éppen ez felel meg neked. Harapjon a nyel-
vébe. Nyírja le engedély nélkül kinõtt szárnyát. Tollasodni
eleve ne merjen. Nyeljen viszont mindent, zokszó nélkül,
amit a torkára nyomtok viccbõl.
Sose vegye észre, hogy bár szép melegen ég, nem neki ég
a magyar ég. Dideregjen az agyában az anyag.
Gyászoljon már nászágyán is, a szomorú ember keveset
szól. Ezt te, ezt a keveset, szívesen hallgatod nagy szíved-
del, bár nagy, szõrös füleddel kevésbé szívesen. Most, hogy
ilyen elhagyatott, most lökhetsz rajta egyet. Csak hogy lein-
duljon. 
Eleinte bízhatsz a természeti törvényekben. Ekkor még

diadalittasan hat a gravitáció. Embereid, akikre nincs szük-
séged, mert a versenyhez cirkusz kell, nem kenyér,
embereid huppannak egy nagyot lefelé. Mondjuk kirúgják
az állásukból, éppen akkor, mikor záró szakaszba érkezett a
nincstelenség által véznára soványított házasságuk. (Te rúg-
tad ki, csak nem voltál ott. Nem lehetsz mindenütt.)
Most csapj oda, máris nagyot. Nehogy véletlennek vélje a
törvényszerût. Gyerekkorában arra nevelték, hogy kérdez-
zen, és ne fogadja el a választ azonnal. Ezt verd ki belõle.
Megkérdezné még a parasztja, hogy hol a horizont: õ hori-
zontálisan akar repülni. Te már másként döntöttél.
Zuhanó fecske a légy után, reptedben elkapod-e?! Ezt
próbáljuk most a társadalmi röppályán, kicsi koma. Ne
lapulj. Repülj.
A hatalmas, szabad térben sok százezer kipirult arcú ember
verdes a szárnyával, amelyet kéznek hívnak, kérõ, esdeklõ
kéznek, imára, kulcsolásra születetten. Most száll, száll a
sok kéz, száll a láb, pirul az arc. A verseny megkezdõdött,
sõt: már zajlik régóta, csak ti eddig – tévedésbõl – lent tap-
soltatok ujjongva. Repülj, repültél, repülni fogsz…
Aztán leesnek holt fáradtan.
És itt a baj. Mert mi van a földön? Véget ért a gravitácó!
Csak addig tartott! A sárig. Azért addig mégis csak történt
valami. Volt remény, repülés, láz, hórukk. De mi van
most?!
Nincs tovább. Benne a dagadt bélsárban, a vézna testtel.
Csapkodsz még, verdesel, de ez már nem szabad esés. Ez
kétségbeesés.
És éppen ilyennek szeret látni a társadalom (tudjuk, a pon-
tosítás: a mindenkori vezetõ erõi).
Hozzád tudja magát hasonlítani minden helyzetben. 
Hozzád képest gazdag.
Hozzád képest szerencsés és többség.
Hozzád képest eszik.
Hozzád képest a gyereke is enni fog. S annak is lesz
gyereke.
Most, mikor emelgeted azt a bamba, réveteg szemû fejedet,
hogy megkérdezd rekedten, és mi van az én gyerekemmel,
most csattanjon az ostor. Le a fejjel!
Nincs.
És ne is legyen.
Sokan vagyunk.
Ha lentebb vágysz, lentebb másfél méterrel, szólj, kiterjedt
szociális hálónk felfog majd, hogy még csak véletlenül se
ess annál lentebb. Másfél méter. Bár ezt nem tudom.
És, barátom, ha ott a háló felfogott, az jobb, mint minden
eddigi hálószobád. Ott nincs többé gravitációs vész-zavar.
Ott nyugodtan fekhetsz, imitáld, hogy OK.
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Gubcsi Attila: Hanyagul a világnak 



ÁLOMARCÚAK

(Hány csillag didereg fenn az égen, hány irigy üstökös vágyik nyugalomra
Hány naprendszer, hány õrült ûr, hány hatalomvágy készül ellenünk ostromra)
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Pohár

1, csak 1
Egy pohár sör 

s a sokszoros gyönyör
Két pohár, botorkál egyet

eszemen lazítok, nem mehetek
Szakad a szív, jön még vagy három

Isszuk egymás nevét, mindenki a párom
S a tizediknél, mert félek, hogy megkérdik: hol voltál

Átváltok korsókra, sírás helyett mosoly minden, vigyorog a határ

Kör-korsó ez, perpetum mobile, isszuk végkimerüléséig a lötyit
Haver itt mind, aki megbánt, ne vigasztalj soha senkit

Dadogjuk röhögve a szétszakadt szófosszólamot
S a banda fele bambán a másikba tántorgott
Nem látok semmit, hát mért éppen gondot

S a pincérnõ 50 éve az ölembe omlott
A hajnal, ím, helyettem kel fel

Nem baj, nincs sehova mennem

Mikor jön a reggel
Reszketõ szemekkel?

A sörér

Rám fröccsent a sör, rám reccsent a dal
Habos torta az életem, ez mindig megzavar

Átkozott légy gonosz álom
Átkozott a vágy az ágyon

Mert mindkettõ otthagyott
Mint egy hazug holnapot

Jött a sör, mely iránt szoknyák söpörtek
Mikor hiányukkal a kocsmákig gyötörtek

Uraim, végre vallomást teszek, ne ijedjenek
Nem apám, nem is anyám nevelt ilyennek
Ezért soha nem kell majd szégyenkeznem

Kis debilként nem is tudtam, milyen lettem

Ne tétovázzanak elveszett édes ködben úszó hölgyemények
Nem lesz többé engem féltõ gondjuk, jönnek a hõsköltemények:

Visszavonhatatlanul kimondjuk, hírül az univerzumi örökkévalóságnak
A langymeleg sör túl sok habbal sokkal rosszabb, mint a behízelgõ bûnbánat



Álomarcú

Ha már mindennek, hát nyakára hágott az idõnek is. Pénz,
ingatlan, család, béke, munka, társak után.
Elég volt. Az idõ lassan elszivárog – hagyta rá a felfedezõ
sorokat József Attilára, s valóban.
Most már késõ. Pedig nem is olyan régen még esszét írt,
amelyben Széchenyit idézte intellektuális érzelmû olvasói-
nak: „Az ember élete két részbõl áll. Az elsõben
reménylünk…, a másodikban bánkódunk… És a két idõszak
között alig marad egy percünk a csendes… élvezetre.”
Manapság inkább õt idézik. Az Elektromos Mûvek az
áramlopás miatt a hobbikertben – pedig most neki ez a fõ-
foglalkozása: vigyáz a saját kertjére és vityillójára, ott lakik
másfél éve –; az önkormányzat a kocsi súlyadója miatt –
amely kocsit nem látott ugyancsak másfél éve, mikor a fele-
sége a fia segítségével elkergette otthonról, s csak a szaros ga-
tyáival tele nejlonzacskót dobták utána, a Mitsubishi slussz-
kulcsát kevésbé –; s persze idézi a rendõrség is: a bolti lopás-
ból még baj lesz. Depressziós állapotban mindig rájön a bolti
csencsen, most már harmadik éve, fõleg, ha no money supply.
És idézi a bíróság a válóperre. Nem is akar válni. Megkér-
deznék elõtte? Átadott mindent, házát, ágyát, csak az árnyé-
kát cipeli magával. Minek ide válás?
Elég volt – illetve elég lesz. Csak még gondolkodni kell egy
kicsit.
Látomása van. Vad sövény az élete. Le-lebillen az útról. A
végén valami halom látszik, sírdomb is lehet. Megnyugszik
a végsõ lét gondolatától. A halál, mint lét. Kitalálta, jól,
megbékél vele. Cipeli, rángatja a sorsát, az nem akar fel-
menni a halomra, azt kiabálja, hogy rá más sors vár. Füg-
getlenítette magát. Hogy õ talicskába akar ülni, és visszatol-
ni magát a saját jókedvû sorstársai közé. Álomarcú pofon
vágja, rákiált: Az én sorsom az enyém!
Becsukja a szemét, otthagyja magára bajkeverõ sorsát, fel-
duzzadt, kisírt szemhéjával. Visszanéz rá, és ráismer benne
a feleségére. Egy szaros gatyás nejlonzsák repül a szemébe.
Megveti. Most tele van erõvel. Megveti. A gyanús arcú zsák
továbbrepül.
Lehetne ennél keserûbb? Rejtett végzet, gyanús élet. Ki
irányítja? Nyomorult idõ, ki küldött a nyakamra? Tûnj el
örökre, s veled megyek én is, az örökzöld mezõkre, hat-
vanhat huri ledér társaságában. Ezt?… 
Azt hiszem, kietlen az a világ. Örökzöld helyett örök hu-
musz, hurik helyett kukacok. Ez a valóság, ez ám, ha az
ember elissza az eszét, és így, az alkoholisták kötelezõ jó-
zanságával nem hisz semmiben. Végtelen nyomor. Lent

legfeljebb könnytenger habosodik, amit összemostak az év-
ezredek. Mennyi nõ – könnye?
Léleksírok, néma jajok, elhallgatott bajok. Sír a lelkem, még
éltemben. Hát még halálomban, bõg bután, bugyog a jajve-
székelés belõle, bugggy. Tudom elõre.
Átsuttogok a csöndön, hallja meg a nejlonszatyor, vagy a
szaros gatya, vagy a feleségem. Mind hallják, mind, halálig.
Így azért mégis jobb, részvéttel. Letérdelek ürömömben, és
már nem is kelek fel. Elindultam lefelé, bízzatok bennem.
Nem, nem jövök vissza.
Pompás érzés, ha az ember arca tele van a lombok illatával –
amint az esõ az avar levét áztatja, alámossa. Mire leér, 
adekvát, erjedt szaga van, patinás minden csepp. Az illatos,
puha földben – szerencsére – veszít valamennyit a fontossá-
gából az Idõ. Bár a kék ég alig látszik. Oldalra kell fordulni,
s úgy próbálni kukucskálni. Még nem sikerült, de itt tényleg
nem halad olyan gyorsan fölöttem az Idõ rágcsáló vasfoga.
A humusz himnusza hangzik, a végtelen szabadság dala.
Idõben végtelen, térben véges, néhány év után a másfél négy-
zetméter összeszûkül egy szerény földgörccsé. Akkor már
nehéz fölállni.
Emígyen hágta az idõ nyakát Álomarcú, persze csak képze-
letben. A valóságban nagyon vidám volt, együtt röhögött a
kricsni magasrangújaival, akiknek nagyon tetszett, ahogyan
Álomarcú levágódott a lépcsõn. Pedig még csak most jött
befelé. Többen elkezdték tartalékolni a röhögést a majdani
felmenõ ágra, éjfélkor. Büszke Álomarcú – nem lesz az.
De most még nincs baj. Verébnek képzeli magát – fürdik a
porban amaz, a borban emez -, vihog a héján, most minden
él, a humusz himnusza helyett õrjítõ, vad nóták a csecsekrõl,
h-hú-ú-jj! Rémálomarcú a földön fekkktében szívószálból
issza a be- és levezetõ három deci vodkát (megitta!, i-i-igen),
teljesen magához tér.
Feleségét biztosítja, hogy „a tied vagyok, drrrágámm”, a fü-
léig ér a szája a válasz hallatán, most már nem kell hiteget-
nie magát, felhúzhatja a szaros gatyákat, fejére teheti a nej-
lonzsákot is nyugodtan, ha akarna, még szipózhatna is alatta
(„de nem akarok, drrrágámm” – nyugtatja meg kiváncsi
tekintetû feleségét gyorsan), a kricsni zúg, csattog, egy est-
hajnalcsillag repül át az égen, a gesztenyefák közül békésen
legelészõ farkasok és õzek nézegetik Álomarcú járását; s a
bércen Lorelei integet, „die schönste Jungfrau sitzt dort oben…”
Álomharcú piheg picinyt a szamosi kocsma hangjában, kirúg
õ is egyet, éj közelg, meg is látja magát a saját vizeletében –
cseppben a tengert –, s tudva, hogy az éj közeledik, lecsen-
desedik õ is, ezúttal már a kompvilág nélkül, egy gyors moz-
dulattal, a túlvilágon.
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Késõ, uram

Kódorgó ló voltam, volt-varázsló
Szánalmas eset, a kegybõl kiesett
Apály után a parton kivetett hajó
Moszat, iszap, büdös élet övezett

Tíz év telt így, szikrám gonosz korom
Lüktetõ vérem nyálka lepte löttyke lett
Arcomba szégyent égetett bele a korom
S csak szájjal mertem fenni éles késeket

Egy évtized szörnyelem, halál hónom alatt
Nem láttam a kikeletet, amely elindult felém
Mielõtt fehér lepel takarta volna szemhéjamat
Megláttam: régi hitvesem gyûrûmet viseli kezén

Asszonyom volt a hajnali fény, szemében könny
Hitbõl fonta útját hozzám, a gübbedt nagyúrfihoz
Fonnyadt életem fogytán – tárt ajkát adta  kölcsön
És virágénekét, amelyben a tavasz feltámadást hoz

Férfiak, válók, kidobottak, kifosztottak és fõcsalók
Ha utcára, más ágyba, kocsmák poharába kerültök
Sose feledjétek az elsõ örök, szerelmes látnok szót
Az ígéretet, mely szerint ha szerettek, ti üdvözültök

Férfiak, megbukottak, kivert fogú, éhezõ oroszlánok
Ha a ítéletidõ szétmosta fölöttetek a becsületes életet
Ha egyszer elvált asszonyotok’ ágyatok fejénél látjátok
Tudjátok, a lelkük még mindig az elsõ öleléstõl remeg

Ordasszívû gazfickók, sakálok ismeretlen nõk tetemén
Most, hogy eljött utolsó órátok, rebegjétek a bocsánatot…
Ámuljatok asszonyotok rég nem látott, megtért könnyén
Mert nincs, nem lesz senki, ki úgy siratja végsõ bukástok

Csöndben szunyókálok, ágyam fölött védangyal libben
Holtan figyelem, kit enged mellém tanúnak az Isten

A végelszámoláshoz, a teremtést kérni számon -
Párnámban ott szipog velem örök asszonyom

Tiltó ujját ajkamra teszi, mint a válás elõtt
Szívembe múltúnkból új koszorút szõtt

Vágytam, maradna még egy percig
De a vágy vánkosomra hanyatlik

Párnámban hû nõm illata kísér
Sírokban járok, sötét lesz ez
Záporban hull rám a könny

Már csak a szégyen edz 
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Ballag a ballada

Az éjszaka, az elõbb, mikor kirúgtál hajnalt látván
Mikor megjött a férjed, és szõrmentén rám hánytál
Mikor a kezed eltévedt szeretõd erõs combján
Mikor röhögve mondtad: mikor visz már el a sátán

Az éjszaka, az imént, ahogy bekopogott az õ jötte
Mikor nem tudhattad, megfigyeli, kit hívsz ma este
Mikor leszállt a vonatról, s a férj jogán döntött, csalfán 
Mikor végképp levetette szarvát a külvárosi állomásnál

Az éjszaka, csak épp most, ahogy rohant fel a lépcsõn
Mikor kecmeregni kezdtél ki alólam, lassan, így hát késõn
Mikor még úszott a tömény izzadságszag a paplan mélyén
Mikor a hab csapolt sört idézett a dagadt férj szája szélén

Az éjszaka, hisz most volt, ahogy rángattam kicsi gatyám
Mikor már egyetlen üvöltés rázta a szobát: hol vagy, arám!
Mikor végre kicsavartam magam rám boruló ölelésedbõl
Mikor tárgyalni készültem: Egy szó, férj! Nem kérek az öletésbõl

Szép volt az éjszaka, business as usual, mondtam hörögve
Ott állt egy barom fölöttem, célzott a csípõmre, épp középre
Szép volt a lány, alig túlkoros az ártatlan, csalárd kis hõsnõ
„Szarvas” kezében fegyver, az enyém összecsuklott kis puskacsõ

Egyenlõtlenek harca rázza meg a félvak világot, jó olvasó!!!
Enyém a nõ kegye, szerelme, de alattam nedvesedik a padló
Jó lenne menni már, de túl sokszor „mentem el” ezen a szép estén
Kis szerelmem, alig hatvan éves ledér, már ott fityeg a férje hegyén

Így lett jó hõsünk áldozat
Írd fel sírjára, komám:
Van hûség a nap alatt
Csak nem süt át a kormán

Tenyérjóslás

Tenyeremben hordom a világot
Még csak ma éjjel látott elõször álmot

Milyen volt, galambom, szélesre fut a szád
S apád dühöng, hogy nem tanult hálaadó imát

Az elsõ álom. Volt-e rendszere, s láttál-e benne képet
S sok-sok embert, ki mikor baj volt, karjával téged védett

Hallottál hangokat, síró jajt vagy gyõztes kiáltást, anya nyelvét
Odafordultál-e figyelmesen, ha apád recsegte a Phillips-görbe elvét

Álmodtál-e lányokról? Nem érdemes. Várd meg, míg õk szõnek álmukba
Csak akkor járj csárdást testükkel, testükön, testükért, ha ezren hívnak ágyukba

Víg ám az élet, bár kicsit lucskos a szennytõl…  hunyd be inkább még cikázó szemed
Fiam! Te nem is engem nézel!? Te helyettem veted a mennyekre reménykedõ tekinteted?
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Virágok közt

Házat építek, jó nagyot, a világ minden gyermekének
Átlátszanak a falak, a tetõrõl Napba futnak a kémények

A rózsákból szegfûk virulnak, kelyhükben kis szõkeségek
Együtt kacagnak mind, vitéz ifjak és a majdani szép ledérek

Gólya lennék a ház csúcsán avagy Kukucsmarcell a nagy diófán
Fehér virágból csokrot fonnék, a kis mamit a szívénél hallgatnám

Az új gyerek kocogását az anyaméhben, bámulnám a méhkaptárnál
A milliós szorgos had hogyan teremt családot, hol a darázs bambán vár

Magamban

Magamban ezerszer elmesélem neked, magamban
Hogyha a holnapra kinyílik szemem, egyedül kezdem

Újra magamra emelem tekintetem, megállok futtomban
Hallgatom csendesen, számolom, dobban-e még a szívem

Felnyitom álmaim, lassan lépdelek oda, ahol már tavasz van
Homlokomon kezem, ezeréves munkámat halkan megérintem

Nyelvemen                            elfelejtett                            neveddel

Újra a pusztán

Csillagok néznek, mikor járok a pusztán
Égõ, fény koszorúzta, melengetõ tekintetek

Emlékek, nõi ölelések, elönt egy vad árhullám
S biztatóan vigyorognak rám a magasból az egek

A nyárfák árnyékán kedvvel raknék kis fajdfészket
S beleolvadnék az ígéretekbe, megint visszacsengnek

Hogy te harangozol majd nekem, s az árva tanyák néznek
Amint fáradtan hozzád hajtom a lecsukódó csillagszememet
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Tájkép

Csonkig égett gyertya
Magasba szökkent láng
Bukó nap aranya
Siratja mámorát

Elgáncsolt szenvedély
Küszködik jogáért
Kifacsart koreszmény
Kiált prófétáért

Férfiak, istenek
Lekaszált nádszálak
Illatok, nõk, kelyhek

Helyet a virágnak
Vörös ver az égre
Vesztesek tájképe

Proletár alom

Volt munkások, mért horkoltok
Nincs munkátok, elmaradtok
Lesz fájdalom az ótvaron
Lopott tyúk-kotty az udvaron

Úrfid kerít, dõzsöl lányod
Kupleráj lett a lakásod
Paraszt vagy most, szövetséges
Hasadban a vágyad éhes

Távol a cél, ki mosolyog
Aratáskor kaszát élez
Pereld bátran a holnapod

Selejtezik a kévéket
Kenyered porlad, hiába
Sírban kuksol Lenin álma
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Finis sanctificat media – és az eszköz szent lett

Renyhe, elhasznált felmosórongy volt. Odavágták a kony-
ha sarkába, még szerencse, hogy nem dobták ki. Kezdett
szálakra bomlani, ócska mûszálakra. 
Foszlását sajnálkozva bámulta. Nehezen nyílt ki a szeme,
egybeforrasztotta azt a lustaság, a kimerültség és a kiszá-
radt könny egyvelege. Szóval iszonyúan csipás volt, a sze-
mét már alig használta kukucskáláson kívül bármire is. Ki-
kisandított néha maga alól. Tudta, hogy nincs visszaút. In-
nen már sehova van.
Kiforgatták. Kicsavarta magát. Rongysors. Azért mégis jó a
konyha sarkában, otthon az is. Nem sokáig, sebaj. Befogta
a száját, az egyik széttépett, szétesett rongydarabot tömte
belé. Önmaga volt az is, megvoltak így együtt a szájában.
Ember legyen a talpán, aki érti ezt. Két éve még boldogtalan,
igazi házas volt. Aztán, csak félig, elvileg megállapodtak,
hogy elhagyja a házat, ha nem kell gyerektartást fizetnie. Há-
zat? A 36 négyzetméteres garzont. A házat. Most, egy hónap-
ja mégis kénytelen volt kérni a rendõrséget, helyezzék vissza
tulajdonába, mehessen be a lakásba õ is. Az elõzõ egyezséget
letagadta, nyoma persze hogy nem volt sehol se, neki meg
laknia kellett valahol. Tél jött, tüdõgyulladással húzta ki az
egész telet a kórházban és a menhelyen. Otthon kell. Gyerek-
tartás, persze. Mibul, uram, mibul? He-he-he. Szerencsére az
asszonynak se pénze, se esze nem volt, hogy ezen idõ alatt le-
cserélje a zárakat. Azt az egy ócskát se.
Összelapult, bejött a gyerek a kijelölt tartózkodási helyre, a
konyhába. Ami nem is volt, egybenyílt a szobával. Ami
nem is volt, egybenyílt mindennel. Fõleg a vécével. Nehéz
volt itt eltévedni. Versenysemleges területként mégis a
konyhát kezelte volna szeretettel, a sarokban õ akart volna
lenni az úr. A gyerek nem tudott errõl az elvi megállapo-
dásról sem, odaköpött egy nagyot a diplomáciai mentesség
fellegvárába. A sarokból duzzogásra utaló nyöszörgés hal-
latott. Persona non grata, fater? Persze. Fiam.
Az exterritóriumról szóló megállapodás mégsem volt fe-
lesleges, legalább a felesége betartotta. Se többet, se keve-
sebbet, a vécéhasználat is megtagadva, de ez nem okozott
nagy kárt, hisz a parkok, sarkok, beállók és bejárók, aljas
kapualjak világában ismerõs volt, az esetleges, alkal-
mankénti tájékozatlanságról pedig a nadrág foltjai
tanúskodtak. No W.C., nolens volens. Egyszer tényleg mû-
velt volt, ezt jól látta.
A gyerek erre már nem emlékezhetett, mire megnõtt, haza-
vágták a mongóliai kiküldetésbõl: tényleg elõjött a génmeg-
határozottság, odakint istentelenül inni kezdett. A csúszdán
még követte a család, az alján azonban nem volt tovább: ki

kellett szállni az összjátékból. Az asszony becsületére legyen
mondva, hogy bár semmihez sem értett, eladdig soha nem
kellett dolgoznia, most beállt egy piaci büfébe kimérni a kol-
bászt. Késõbb bemérni a kolbászt – de ez a része akkor már
nem tartozott rá. Õ már elkezdte a foszlást, a külker cég rég
megszûnt, az orosz-mongol-észt tudás – a moszkvai IMO
milyen nagyon büszkén adta a kezébe a kuriózum
nyelvekrõl szóló diplomát! – semmire se volt konvertál-
ható. Eleinte csak az asszonyt akarta megvárni a sarkon, de
amikor furcsa dolgokat látott a hûségrõl, inkább bement
egy kanna borért. Azt mondták, ez a legjobb, a sok se árt
meg belõle nagyon. A rongy hunyorgott a sarokban.
Félve félre nyitotta a szemét. Mennyi szemét, mennyi na-
gyon sok szemét dolog tapad õhozzá?! Elivott otthonról
mindent, míg az asszony dolgozott, szépen csendesen el-
adott otthonról minden darabot. A gyerek már rég nem tár-
gyalt vele, exszívehölgye is csak azért igen, mert befogta a
száját, és kétórás kényszer-tapintat-szünetek erejéig nem
zavarta az alkalmi szexüzletet. Szíve mélyén örült is mesz-
sze úszó felesége önellátó kereseti forrásának, õ már költõi
magasságokból nézett erre az egész unalmas mûve-
lethalmazra. Ennél tartósabb ájulási formákat preferált, kan-
nakábulatot, és persze, persze, eltolta magától, ha férfi man-
csok akartak belényúlni, cserében egy kannáért. Örült a fele-
sége önállóságának, egyáltalán nem zavarta, hogy olyan
híres nagy kurva lett. Lényeg, hogy tiszta.
Az üzletkötõ álma egy viszki volt, jég, dupla viszkivel, Char-
lie-módra. Istenem, milyen évek, milyen élet, milyen álom-
szerû minden, Mongóliában, vadászatok, ezerötszáztizen-
négymillió viszki naponta, meg se kottyant, az üzlet már
elõre eldõlt, a kiutazása pillanatában is tudta, mit adnak el
5 éven keresztül, vasúti sínek és váltók, nagy buli, cserében
ásványi anyag, a nevüket se tudta. Kár, hogy nem telt le az
öt év, megszedhette volna magát hosszú távra, nem kellene
most aggódnia a következõ kanna álomért. 
Hova kellene most kimenni pöslenteni, úgy, hogy nehogy
elfoglalják a hokedlijét közben?
Az asszonyka nem bírt magával, akkor se: neki is van saját
génje. A közös baráti család hím tagjával – ki sejtette volna,
hogy ringyó és hímringyó lesz belõlük, olyan baráti volt
minden – nem is leplezték, hogy durván és rendszeresen
gázolnak az árván maradt másik kettõben. A társfeleséget
már egy ideje pszichiáter kezelte, neki pedig megszámolha-
tatlan sok üveget lökött a kezébe az õ saját génje. A gyerek
anyai ágon náluk csüggött a továbbiakban, az apain amott
– a két nagy családi keresztmetszetbõl neki csak a lökött nõ
maradt volna. Inkább a Chivast választotta. Hazavágták, a
feleségét itthon meg se ismerte a kinti szeretõ, õrajta ragadt
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volna a nõ, de nagyon ragacsos volt már, ki nyúl hozzá az
ilyenhez.
Ekkor jött az elsõ kanna. Nagyon jó volt, iszonyú kellemes,
semmit nem tudott a körülötte zajló világról, és ha másnap
hasogatott a feje, gyorsan leszaladt az étkészlet következõ
tagjával, s kezében a soros kannával nagyokat kacagott a
világon.
Most már a gyerek se aggasztotta. Néha elviselte, hogy be-
lerúg – de tényleg: belerúg! –, ez azonban semmi ahhoz
képest, mikor bement a gyámhivatalba, és kitagadta õt, az
apját, sõt a névváltoztatást is kezdeményezte. 
Ma már? Kit érdekel ez ma már? Ugyanaz a kereseti fõ for-
rása, mint az anyjának – õ az anyjakorabeli nõk kedvence,
jól keres 19 évesen.
Felvilágosult család lettek, nemhiába láttak világot.
Finita la commedia. Fölállt. A hokedli valószínûleg foglalt
lesz, mire visszajön, de egyrészt nem tudja tovább tartani a
csapolást, másrészt nem jön vissza.
Most már biztosan tudta. Nem, számára nem fiaskó többé az
asszony sajátos aktivizálódásának jellege és hõfoka. Nem
gond a fia szériateljesítménye. Nem gond, hogy most se sike-

rült kivinni idõben a csapot, éktelen folt gyûlik exterritoriális
hokedlije alatt.
Csak az a gond, hogy cérnává foszlott a rongy. Nem nézheti
magát rongyromokban. Még egy utolsó, büszke erõfeszí-
téssel feláll – úgy, hogy ne vegyék észre, hol tart ez az ak-
tuális büszkeségszint –, kimegy a házából, utoljára...  
A lépcsõn már száguldott lefelé. Amolyan lezuhanásféle volt
ez, de gyors volt, az biztos. A fal visszavágott. És ez is jó volt
most, biztonságot adott: Arra ne zuhanj tovább, kérlek!
– mondta volt a fal –, kábultan felvigyorgott a harmadik
emeletre, aztán még magasabbra, még fentebb, át a büdös
ház teteje fölött, fel a napba, fel az égre, a szép, kék, tiszta,
viszkiillatú égbe, ott adnak majd Chivast ... 
... a felesége ijedt arca eltakarta most a kilátást egy pillana-
tra – de csak egy percre, mert megállíthatatlanul száguldott
most már, mongol terepen, gyõztes tatár lovakon, exterri-
toriális védettségben, fel az égre, a gyereke most is köpött
egyet, végre vége, hullott a könnye felfelé az egekbe, várták
a gének, gyõztes halottak ittak, kannából vürütykölték a
szabadságot, megérte, megérte, megérte, hogy vége.

Arcunk harcban

Értelmemben értetlenül megremeg 
Minden, mi benne ezer éve szendereg
Hit, föld, anya, haza, gyermek, szeretet
Sorsok, melyeknek most minden egyre megy
Harc, hadi út, csillagok, özvegyek és a vártán
A gyepûk és a várak, otthagyva véráztatott árván

Hadisarcok, miket gyõzelmeinkre is kivetettek
Vereségeinkben hõseink, halott számkivetettek
Augsburg és  56, s köztük 1001 év véres meséi
Történelmi kínkamránkban hóhérdalok rémei

Úgy elment mellettünk egy ezrednyi élet
Csak bámultunk rá, mindez megtörténhet
Átrobogtak dicsszomjas bolyongók rajtunk
Ha már égõ vágyainkból lelohadtunk

S mégis, újra és újra páncélt húzunk meszes izmainkra
A romlás viráginak útján keressük, hol lakik Ajrópa
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Menny-hely

Most, hogy kinyitom a szövegszerkesztõt, sötét és üres
minden. A világos üres sem volna jobb. Az ûrrel van a baj.
Amelybe zuhanok. 
Esés közben nincs remény a visszafelé útra, a lelki gravi-
táció szörnyûbb, mint a fizikai. Esik, esek. Elhagytak, ele-
sett lettem. Kiestem.
Nem karol fel 53 évem. Õ megmondta elõre. Ha egyszer ele-
sel, nincs fel- és megállj. Ne is tekingess körbe, az emberek
elfoglaltak, a szerencse szerencsétlen fia szánalmas, a röhej
valós tárgya. 
Ne tekints hátra se, már senki sincs ott, õk is háttal állnak az
életüknek. 
Menj-hely ez a világ, tényleg az, menj oda a …, ahova való
vagy, magadnak lehetsz csak legfeljebb menhely. Szürke
földi menny-hely: nincs lé a löttyedt paradicsomban, rothad
már a szegény túlvilági paradicsom. Istenem, kár, hogy
nem vagy.
Most, hogy nézem a szövegemet, derû támad bennem hirte-
len. Röhöghetnék. 
Mi?!? Üres és sötét? Azért, mert kint kegyetlenül ver az
esõ? 
Nem engem! Én ülök a kellemes szobában, írok, tele vágy-
gyal a megjelenésre, búvóhelyem tökéletes, senki sem
zavarhat, azt hívok fel és meg, akit akarok… s hogy cser-
benhagytak volna szeretteim, akár csak egy is? Dehogy!
Ügyesen felfogták a távolságtartó kódjeleket, amelyeket
küldözgetek nekik, hogy: vége. Nem cserbenhagytak, hanem
elfogadták a titkolt vágyaimat, hogy: új tervekre készülök, nem
velük. 
S hogy rám sem néznek? Tudják, hogy nem szabad zavarni, ha
struktúrát váltok. 
S hogy leváltottak, kiiktattak az életükbõl? Nnna!!!? Nem
is akartam belebújni sohase a belvilágukba, nehogy foglyul
ejtsen a szeretetük, s fel kelljen adnom a szabadságomat.
Mit? Hogy ez nem szabadság, hanem magány?!? 
A magány nem lehet szabadság. A szabadság nem is ismeri
a magányt. 
Ha autonóm és szuverén akar lenni az ember, akkor az nem
lehet részleges, e szavakban benne van a teljesség tartalma.
Holnap négy óra 6 perckor, a coitus tetején két és fél percig
nem leszek autonóm?, de a gatyahúzás közben elkezdem
adagolni a szuverenitást?, és rá se hederítek már, mikor

kedvesem – a volt – merev-riadt szemmel nézi, hogy máris
elhagyom a forró ágyat és a forró ölelést, amely a hosszú
rítus állandó gesztusa volt? 
Hát persze, volt – de épp most kezdtem el a totális auto-
nómiát, édes, hol a fenében van a zoknim, de rögtön, mert
sietek! Nem!!! – az valaki másé… 
Csak a gyámoltalanok szabadsága magányos. Az erõseké
kizárólagos. Nem fér be senki a kapun. Belül rend van, a
könnyekkel a külsõ várárkot szoktuk feltölteni, jól megvéd
az ellenség lovastámadásától. Hamiskás mosolyokkal és le-
fegyverzõ szemigézésekkel bent eleve máglyára kerül a bo-
szorkány. 
Csalfa igérgetõket az ördöghöz továbbítunk személyes
meghallgatásra – az ördög ilyenkor mindig ad nekünk jobb
idõkre elõre egy nagy piros pontos jóváírást, ha a csalfa
újonc égésfoka tetszett neki. Márpedig tetszett, mert a
hölgy nálunk, a mi személyes és odaadó részvételünkkel
kezdte megtanulni annak idején a szerelem után következõ
égésrendeket: a meg-, a le- és a kiégést. Az ördög kész
anyagot kapott.
A szabadság tökéletes, számûz minden meglepetést, ad hoc
érzést, nem enged a közelébe semmi szabálytalant, fõleg nõt
nem. 
A nõk szabályosan, a várkapun kívül sorakozva állnak egy-
más mögött, bebocsáttatásra várva, de a kapuban esküt
tesznek, hogy semmi sincs a fejükben, ami örök, örökké,
mindörökké, stb. Csak ma!
Az autonóm és szuverén hõs meg se hallja nõje baját. Ha
meghallja se hallgatja meg. Nem érzi a sóhaját. Esõnek lát-
ja a könnyét. Remegését fázásnak. Imáját motyogásnak (s
máris tárcsázza az ördögöt). Búcsúlevelét közérti bevásárló
cédulának. 
S a lopva szorongatott kötelet a kezében agráripari szak-
irány-módosításnak: tehenet megy pányvázni az árvája. A
jelek szerint lélektani elõkészítést hajtott végre a nagy adag
gyógyszertáppal. – Miért áll itt máris, Belzebub?!
Látja nõjét, de nem nézi.
Az erõs soha nem üres és mindig világos. Gyõzelemre ítélték.
Nem ismeri a balszerencsét. Esõ nem esik. Nincs köd. Évente
104-szer húzzák le a cippzárját. Összesen 52-en. 
Ma már hozzá sem nyúl a szövegszerkesztõhöz, az ír he-
lyette. 
Ilyenkor – közben – hangosan zokog. Szárazon. A várárok
könnyei még felforrósodnak érte. 



A vágy hídja     

Látták, megfigyelték már? Az idõs nénikét? A Szabadság
hídon?
Vagy a vásárcsarnoknál? Néha az aluljáróban, bár ott rit-
kábban? Amint hétrét görnyed. Egész nap. Arcát a földbe
takarja. A betonba.
Kezét maga elé tartja. Ott tartja a kezében az egész életét.
Kínálja. Nagyon picike.
A nénike koldus. 
Nem tudom, szégyenli-e még, van-e ereje foglalkozni
azzal, hogy most mi is õ. 
Nem tudom, hogy neki kell-e a megélhetés – az életének az
ellenértéke, amit a tenyerébe helyezünk –, vagy másnak is,
az egész családnak, fõként az unokáknak, ahogyan ez lenni
szokott. 
Bár nem biztos, hogy e tenyérben a felénk tartott élethez
unoka is tartozik. 
Ehhez az életképhez esetleg egész életen keresztül csak a
magány tartozott.
A nénike nem nagy taktikus. Nem emeli fel a fejét sohasem.
Nem néz ránk. 
Pedig a szemével sok mindent elérhetne azoknál, akiknek a
kinyújtott kéz nem mond semmit. A szem mégiscsak a lélek
tükre. 
A nénike ezért nem réz ránk, hát persze. A lelkét már nem!
A nénike cserealapon kereskedik. Picike élet, picike tenyér,
picike asszonyka, picike pénz. 
A marketingben ez a Négy P elve, csak nem épp így, csak
majdnem így.
Kínálja az életét, lessünk bele? 
Üresnek látjuk a kezét, pedig nem az. Nagyon barna, cser-
zett, ráncos, ez mind jelzés, nyommutató jelekkel van tele a
néni keze. 
Mindenesetre mindig ugyanolyan, és ez azért jó érzéssel tölt
el, a biztonság érzésével: a nénikénél nagyjából rendben van
minden. 
Ötödik P, panasz biztosan nincs, ilyen elv nincs az élet – az
egyetlen, a gyönyörû, a végtelen élet, a bárcsak tartana
mindörökké élet – marketingjében. 
A nénike ezt a bizonyos utóbbi marketingelvet tanulta,
panasz nincs. 
Lehetne, ha lenne, de mivel nincs, hát nem is lehet.

Ezt a kis nonfiktív írást sokaknak írom most, õrájuk gon-
dolok közben, tartozom ezzel nekik.
A fiúkra, akik kivágták az anyjukat, elzavarták, elhagyták,
megalázták, lehülyézték, kifosztották. A lányok azért má-
sok e tekintetben. 
Õk is lesznek anyák, jó az elõzetes ösztönük és az azo-
nosulástudatuk.
A férjeknek, akik már hatszázszor megpofozták a feleségü-
ket, megrugdosták, kifosztották, átvágták. 
A gyerekük anyját, akibõl majd nagyon folyna az Ötödik P,
de akkorra már hatszáz zár lesz a néha begyógyuló, néha
szétvert száján.
A pénzpazarlóknak, egy kis hülye belvárosi és rózsadombi
gyereknek, akinek a hétvégi erõszakos kivánságlistájából
téltõl télig megtelne a nénike keze. 
Igaz, ez nem volna jó, a nénike nem szereti, ha a kisunokák
pénze nála köt ki. 
Rögtön becsukná a kezét.
A pénzpazarlóknak, akik úgy gondolják, hogy nem pazarol-
hatják a pénzüket oly utcai nímandokra, akik ráadásul még
az arcukat sem mutatják meg, hogy az ember – homo öco-
nomicus – biztosan megállapíthatná, jó helyre teszi-e a pén-
zét, nem szórja-e szét mihaszna útonálló, utcánálló nap-
lopóknak.
Írok a gyerekeknek is, bár azt hiszem, hogy õk már nem ol-
vasnak. 
Ha biztosan az élet van a nénike kezében, akkor jó lenne
legalább odamenniük, és jó alaposan belenézni. 
Az élet egy és oszthatatlan, csak egyetlen élet van. Minden
élet ugyanolyan, ugyanaz. Nem lesz más az övéké sem,
ugyanannyi lesz benne a boldogság és az ûr, a nélkülözés és
a tenniakarás, mint amennyi a nénike tenyerét szántotta-ve-
tette egy életen át. 
Ott olvasható az igazság, érdemes venni belõle egy darab-
kát, ha már ilyen védtelenül kínálja a nénike.
Írok a még csak meg sem sejtett, a még az álomban sem
szereplõ, születendõ gyerekeknek is. 
Olyan világra ébrednek majd, ahol minden igazságos: a jó
akár a földbe, betonba is temetheti arcát, akkor is a Szabad-
ság hídon süt rá a Nap, s tenyerében mutathatja szorgos éle-
tét. 
A rossz beleköp mások tenyerébe, s a végén a híd korlátján
méregeti, meddig viszi a Duna.
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A szabadság hídja

Megdõlt a híd óriási pillére. Elõre, aztán hátra, aztán – ugyan-
olyan szabályos, életunt lassúsággal – folyamatosan elõre-
hátra kezdett inogni. Elõbb-utóbb eldõl az egész, ez fentrõl jól
látható. 
A híd óriási oszlopáról elszállni készül a bronzmadár, las-
san mozgásba lendül majd annak a teste is. 
A szárnyait még zárva tartja, de másodpercek kérdése: lesz
szárnyalás.
A férfi keze már a magasban. Az eget nézi. Nem mer lepil-
lantani, tériszonya van. Iszonyú megpróbáltatás volt feljön-
ni, csak híres rögtönzõ erejének köszönheti, hogy sikerült.
S persze annak, hogy sohase nézett hátrafelé, soha életében,
s soha most se. 
Sikerember volt. Azért persze a hídról se akart sohase el-
szállni.
Keze kérdõen a magasban, egyelõre oldalvást.
A tûzoltók még csak most érkeztek meg, valaki hangosbe-
mondón mondja a magáét. 
Irreleváns már – véli a férfi. 
Csak suttogja.
A lent bámészkodók közül senki se ismeri õt, õ meg nem
meri megnézni, kik vannak lent: a tragédia sokismeretlenes.
Egy újabb férfi a Szabadság híd tetején. Légtornász, légvá-
rat építõ exélõ. 
Miért mindig a madarat választják? Repülni vágynak. A
Gellérthegy sziklái, Szent Gellért szobra, a biatorbágyi
fehér sziklafal miért nem jó nekik? 
Kell egy jó szárny, egy biztos száguldás a semmibe, Ikarosz
érzése, felemelõ ambíciók kellenek, hõsies elszánás, a víz
puhasága az anya öle, mélysége, a visszatérhetetlenség és
az eltûnés záloga, a Nap az utolsó úton, a felcsillanó
fények: Nap, ég és víz között. 
S a tömeg. 
Az is kell, a látvány, hogy az ember ne semmi, ne bukás le-
gyen az akarat utolsó villanásakor.
Sikeres ember áll a madár szárnyai mellett. Csak az elmúlt
hét évvel van baj. 
Az apja karrierje bámulatos volt mindkét rendszerben, úgy

váltott, mint az intercity, s minden dobása célba ért. 
Az anyját ugyan intellektuális alkoholistaként találta a nagy
átalakulás, s ezért kidobta az édest a fater, s édes talán el is
tûnt már, nem látta évek óta, azt sem tudja, kijött-e valaha
is az elmegyógyintézetbõl – de a fater mindenért kárpótol-
ta, gálánsan meghálálta, hogy vele maradt. 
Új „mamija”, vele egyidõs lévén, soha nem molesztálta, né-
ha ketten együtt röhögték ki a fatert a háta mögött: az öreg
tényleg mindent megtett volna értük; talán kihagyhatták
volna az alkalmankénti szexuális ínyenckedés titkait. 
Egy kis fû mindig megkavarta az etikáját, a  mami  is épp
így volt vele. 
Mindenesetre az öreg végrendelete számára megnyugtató
jövõt teremtett jó elõre, s az édest majd akkor – ha a fater
meghalna – magához veheti a vagyonból. 
Az új „mamival” nem kellett volna...  iszonyú...  jó...  volt... 
A híd óriási pillére hirtelen teljesen kifordult a tengelyébõl,
egyszerûen dõlésnek indult az egész szerkezet. A madár
azonban nyugodt maradt, vakarta a tollát, ekkora dög nem
repül csak úgy hirtelen. 
Lent valamiért jajongtak az emberek. 
Hallotta, hogy valakik másznak fel az acélszerkezeten. 
Tudta a filmekbõl: elindultak a tûzoltók. 
Még ráér. Kitárt keze hozzáért a vasmadárhoz, ettõl meg-
riadt. 
A fater elintézte a felvételijét is a közgázra – nem mert
lenézni a jól ismert épületre a híd alatt –, s bár mindig meg-
bukott, a végén átiratkoztak fizetõs business-egyetemre, lett
diplomája, állítólag mindenre jó. 
Az apja ki akarta nevezni az egyik privatizált(?) malom igaz-
gatójának, de ekkor hisztérikus hangon közölte az öreggel,
hogy úgyis kiderül a kábítószer. 
A fater pofon vágta a 28 éves, friss diplomás, kiskorú gyagya
fiát.
A fiú oldalt dõlt. 
Megsimogatta az utolsó élõlény fejét, a vassas hálásan
nézett vissza rá, megértõen abbahagyta a tollászkodást, le-
nézett a földre, s ott semmi újat nem látván, az égre vetette
fejét, majd egy váratlan mozdulattal kitárta óriási csecsemõ
szárnyait.
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Az Illés tüze

Hatalmas, gyönyörû szellem ácsorgott a magasban, a
Népstadion fölött. 2001. június másodikát írták, az Illés ját-
szott lent. Fent, ahová nemrég vitte el õt is Illés tüzes
szekere, az öcsém kocsikázott, s látván, mi folyik ott lent,
kiszállt, és bámult-hallgatózott-ácsorgott 55 percen keresz-
tül. Felült, fülelt, állt, szemlélõdött. És néha sírt. Miért ment
el? Miért kellett ilyen korán kiszállnia. Én intettem neki,
csak én vettem észre, hogy sírdogál. Azért mégiscsak jobb
itt lenn. Lenn Levente énekelte a Légy jó kicsit hozzámot.
Mindhalálig légy jó – tette hozzá az öcsém. 
35 évvel ezelõtt, egy kipirult arcú, mindig boldog kissrác –
amikor õ még kissrác volt – rohant be hozzám a kis pené-
szes padlózatú, inkább földes, mint padlózott szobába, és
messzirõl üvöltötte: hallod? 
Kinyílt a fülem. Elõször meg sem mozdultam. Tisztán, nem
a Szabad Európa zavart hangján, kristálytisztán rohant fe-
lém, a fülembe, a szívembe, az izmomba, a még soha meg
nem élt szexuális vágyamba a hang: Légy jó kicsit hozzám!
Engedd hogy menjek...  légy egy kicsit kedves...  engem is
várnak...  ne menj el!!! Van ennél szebb és egyszerûbb kérés?
Egyszerûbb és tisztább dialektika? El kell menni, vége, ennyi
volt: a csók, a karod, akarod?, az élet, vár más, ne sírjál, ne
sírjál, ne, ne, ne...  ne sírjál. De kell, sírni kell.
Az öcsém akkor már extázisban volt. Tudod, kik ezek? – ha-
darta sokadszorra. Fogalmam sem volt. Nem kiskunfélegy-
háziak, az biztos, akkor már láttam volna õket, kívülrõl ismer-
tem Kiskunfélegyháza, sõt Kecskemét minden zseniális, vi-
lágsztár beatzenekarát, de ezeket még nem hallottam.
Az Illés!
Az mi? – néztem föl az orosz könyvbõl, Puskin levelét ol-
vasgattam: Tatjána bizony elment, Puskin versben sírdogált
egy kicsit. Illés. Szállt a dal, egy soha nem hallott éles, tisz-
ta, mindenen átható erejû magyar pophang. Eddig csak a
Beatles érdekelt, a Rollingot lenéztem (Beatles-sovinizmus
miatt, kötelezõen!), õk megõrjítettek, de most azt éreztem
egy pillanatra, hogy újraszületett bennem a zene. Épp aznap
volt a születésnapom, az utolsó iskolai napok egyike a gim-
názium harmadik osztályában, és nekem valahova majd
mennem kell egy év múlva, az érettségi után, valahova, nem
tudom hova, miért, kivel, nem tudok semmit sem ma-
gamról, a világról, tájékozatlan vagyok és szorgalmas, ebbõl a
típusból ebben a percben ötszázezer gyerek hajol a könyv fölé,
mindegyik el akar jutni valahová, de úgyse sikerül, maradunk
otthon a félegyházi, majsai, dorozsmai kiskun porban.
Ez Szörényi – üvölti kipirultan az öcsém, Tibor. A kisebbik,
Attila, még csak most fejezi be az ötödiket, 11 éves, de õ is

üvölti: Levente, Szö-ré-nnnyi Llle-ven-te, nem hallod, öreg-
ember? Na, na, jól van, bratyesz, ügyes vagy, röhögnek.
A szám vége frenetikus, ettõl már én is üvölteni kezdek.
Hosszú út jön, tudjuk, nagyon hosszú lesz, és társ nélkül
magányos, de most már mindig velem leszel. Illés. Nehéz
az út. De ne sírjatok lányok. Ne sírj ott fenn, öcsém. Az Illés
játszik, Levente mindig nagyobb és nagyobb lesz, pedig
milyen picinek láttuk eleinte, soha nem halunk meg... 
Most épp Hozzád beszél. A következõ dalt, az örökké vi-
rágzó sárga rózsával a száján azoknak ajánlja, akik már nin-
csenek itt velünk. Levente most téved. Itt vannak velünk,
mindannyian, a Nagy Generáció nem búcsúzik el soha. Itt
vagy Te is, Tiborkám, Te, akinek az Illést, az elsõ élményt kö-
szönhetem, akik miatt azonnal megértettem Puskin fájdal-
mát, és Tatjánáét is: bár a nõk fájdalmát még ma sem értem
igazán. 
Levente nem hallgat a hazug szóra, nem bocsát meg min-
dent, s nem tagadja meg egyetlen álmunkat sem, nem enged.
Az öcsém már a virágok közt fekszik csaknem egy éve.
Ajkán a sárga rózsa dalával. Benne él millió ember, mi, a-
kik az Illéstõl kezdtük megtanulni a dalolható életet, a szel-
lem és a való szabadságát, akik eldobtuk a tankönyvek
igazságát s csalók gazságát, hogy aztán felvegyük újra a
tankönyveinket, mert tudtuk: a hit az anyag, a tananyag nél-
kül láthatatlan, kihunyt szellem. Amely után nem bolyong-
hatunk vakon, s ha virág sincsen, s nem vagy már te sem,
Te, öcsém, s ti sem, valamennyi kedvesem, akkor tényleg
nem ad választ ma senki sem – de holnap… holnap majd
jön válasz, mert azért vagyunk, hogy tudjuk, keressük,
megtaláljuk az egyetlen utat, bármilyen Nehéz az út; s bár-
ahány pofont is kapjunk addig Illésékkel együtt, addig Add
a kezed ebben a Boldog városban, s adom én is, hogy ne,
hogy sohase sírjatok lányok – és írjatok lányok, de írjatok!
Az öcsémnek is, visszaír, lát minket.
Mi nem mentünk a mi Illésünkkel a pusztába 40 napig
vándorolni, nem keltünk át száraz lábbal a Jordánon. Jézus
egy másik Illést hívott segítségül a kereszten. Nem értünk
küldenek az égiek tüzes szekeret. Mi nem az az Illés va-
gyunk. De eljövünk, ma is, tegnap is itt voltunk, holnap is,
eljövünk minden nap, hogy megakadályozzuk a világ végét:
békét hirdetünk minden nap, a lánctalpak alatt is, hogy elhá-
rítsuk az átkot az emberek feje felõl, mint az az Illés tenné,
ha tényleg megélhetné a világ végét – a túlvilágon. 
Nincs más, csak mi és az a hatalmas, boldog, dalként áradó
hitünk. Átok sincs rajtunk kívül, elrontani és jobbá tenni is
csak mi tudunk. 
Üdv, öcsém, mondta Levente Neked is, tüzes szekér helyett
tüzes szabadságdal száll Feléd. Érted.
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Ellenlét

Álom éget, piroslik lázam az arcomon
Az Élet vágtat véres karddal kispej lovon
Levágott minden gazt, nem volt kegyelem
Csak azt nem tudja senki, hol nõ gaz az emberen

A Halál roggyant öszvéren baktat a porban
Kezében kasza, gaz, kialvó élet, épp ellobban
Unja életét a halál, neki csak fonnyadt lét marad
Átváltana Létre – de ki korlátozná így a hatalmasokat

Szenvedély és szenvedés, sár és arany, fény és mély
Darabokra tépné párját, szökne a végtelen határba
Mégsincs remény, a küzdelem örök, jégen ülõ napfény

A lélektelen kósza ember csillogó szemû vigasztalansága
Ne akarj szerelmeskedni a lélekkel, keress buja testet hozzá
S ha király akarsz lenni, tudd meg, mi tesz másokat koldussá

Végtelen sors

Iszom a Tejút vizében s az Úr kínálgat
Szivárványfényben mosom le az arcomat
Jó kancám a zúgó viharfelhõ, csak az ég a gát
És a Galaxis lánya velem tölti minden éjszakáját

Üstökös sorsom fényes, enyém a leggyorsabb karrier
Ördögök károgják fülembe, ne oly merészen, kis haver!
Áve! – kiáltom a jó Máriának, ki egykor ölében hordozott
Mindig lesz hová hullnom, ha az Úr haragjában onnan ledobott

Al-földim

Mászok a hazában, homokban térdemmel
A szülõföldön, ahol nem vernek szégyennel

Hátat fordítottam a rónai tájnak, Alföldemnek
Árnyékban éltem, a nagyváros pandúrjai levertek

Iszap, sár, esõ, mocsok, kátrány, gazemberi hordalék
Hajóra vágyom, homoktengerre vigyen, várnak a dünék

Fényszemû lányok, tejillatú mellkasok, régóta éhezem már
Rémálmomban soha ne térjen vissza a nagyúri savanyú nyár

Könnyû ajkak meséljék el, milyen szállni a báj hátán, lány hátán
S dajkáló karjukban hallgatni a regét, uram, te vagy az öreg sátán?

Herceg lányaim kiskun szemmel, a fekete gyémántok tüzes csiszolói

Völgyetekben hullámzik az élet, habotokban fürödve halkan merek szólni
Tisztít tûzetek, s ha kialszik fáradtan a vágy, kacér lesz szívem, vigyázzatok

Cserében férfi lelkemért friss patakból csorgó vágyat, gyönyört kell hoznotok

192



Csak hajnal

Természethez bújik a lélek
Az istenek a földön félnek
Pogány világ, szerelem uralma
Gyönyör emészt, a démon hatalma

Lelkemben ébredez a természet
Sírba viszem a bús temetõket
Sóhajok, fájdalmak, távozzatok
Csak élet éljen, s ne fagyott halott

Kín, nyavalya, nyöszörgõ kábulat
Nekem vörösben úszik a hajnal
Tûnj el, balsors, élesztem hamvamat

Álom emel fõt a pirkadattal
Elcsukló hamgom félve mond imát:
Ûzd el, Úr, az éj gyilkos magányát

Pia-dal, via-dal

Fent dalomban fénycsóva voltam
S a vége megint naphalál lett
Vitéz vagyok, vagy leomoltam
S a tett végleg elszenderedett?

Lent lassú vándor szotyog, rest est
A nõk szíve értem nem dobog
Kurrogó varj lettél, vitézem
Mátkád vére másokon rotyog

Madár vagy szárny nélkül, hím libus
Égsz még, persze, ha tûzre tesznek
De lehull, ha rád néz, Ikarosz

S rohanva menekül szerelmed
Csillag voltál, csatorna vár rád
Löttyintsd be hát huszadik piád

Kár, kár

Perceg a fû, tücsök cirpel
Be a hassal, fel a fejjel!!!
Síromból hogy kibújhassak -
Várni kéne a hajnalnak

Bokor vagyok, alul cserje
Homokszemcse a szemembe’
Néma hulla, nem jajgatok
Értem nem szólnak harangok

Fel, le   

Fel, még egy lépcsõ vezet fel az égbe
Késve hullt rám a felkelõ nap fénye
Lehajtnám fejem nõm édes mellére
De csábít a végtelen messze szépe

Fent a tág, lent a börtön, fogoly-viszony
Lépcsõn kúsztomban holt a földi iszony
S ha nem látná szökésem egy hû asszony
Égbe fordítnám örökfényû arcom

Egy sóhaj lóg a hágcsón, mit könny áztat
S te lerángatnád magadról a vágyat
Ököllel sújtanál a rívók felé

S kiáltanád, sorsod az örök csendé
A független magányé, hol nincs iga -
S a földrõl átölel asszonyod karja

Gyõzzük?

Kardom a dicsõségem
Karom rég porba hullott
Ellenfelem eszével
Csontomból épít pajzsot

Hordáim már nyergelnek
Tüzel a vad õsmámor
Bordám jó lesz fegyvernek
Hullámért sakál lohol

Ásom sírom, így élek
Véremen kutya csahol
Vonyít a szittya ének

Máglyámon bátor e tor
Rínak ifjú, vad évek
Gyászt sejtenek valahol

Szív

Ablakom rég tárva, szobám megtelt
Ágyamon meleg jár, jó lett itt bent
Rab volt, most ide-oda kalapál
Üllõjén egyszerre négy leány áll

Pitvara csivitel, kamrája láng
Vörös vérem istennek téged áld
Eremben dalol szívem ritmusa 
Szívem a nõm kinyitott temploma
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Isten háta                                                     

Álmokat rejtenek a házak
Ablakok titkokra vigyáznak
Emeletek, szökkenõ sorsok
Pincékben rejtõzõ hajlékok

Középen pöfékel a kémény
Villámot hárít el a szélén
Alagsori sorscsapás riad
Kábítószer motyogja: vagy az?

Virág hajol ki az erkélyen
A lány már nem mondja, ég velem
Hány darabból áll a szív törten?

Lakók fészkelõdnek a csõben
Megáldott minket az Urunk
A kenyérrel elnyelte borunk

Húha! Hó-ó!

Pára, pára, köd, éles, szem, szög
Árkokban fázok, röhög a rög
Fekete, korom, élet és lyuk
Kikhez mennek, ha nincsen anyjuk

Vág, vág, víg, kivágta mindenem
Pióca él életnedvemen
Öröm, kõ, nem kell már, esõ jön
Jég terem egyszervolt derûmön

Szegény, szõr, seb, heget hegesztget
Vért ivott – nem evett eleget
Nyak, kötél, kötöget hurkokat

Számolja, mért nevelt lurkókat
Egy lány, kié?, fiú, meg senki
Csontárván mié kéne menni? – Csontlárvám?!

Hé, béke!

Olcsó lett az élet
A félelem éled
Áldozd fel nyugodtan
Tápember mindig van

Gyáva! A jövõd jön
Hízz fel a sós könnyön
Feltámadt a gyilkos
Gyolcsfehér békét mos

Brrrr!

Gyönge volt, hullt a könnye
S még el sem eredt a sûreje
Rongyba tekerte hûlt szívét
Kötéllel fojtotta reményét

Szelleme riadtan nézett a semmibe
Milyen sors fekszik itt holtra verve
Jeges ár zuhan sötét felhõkbõl a sírra
Keselyûk érkeznek: a hús-dalt rikítva

Félj, ha meggyötörted mindig magad
S ha születni készült, kiherélted a szavad
Sápadj, a méreg megjön áldás nélkül

Életerõs tested fonnyadtzölddel kékül
Riadj, menekülj, elárultad szülõ sejtedet
Etesd maradékkal a beléd maró ebeket

Könnykorty után

Könnyek után egy korty szeretetre vágyok
Arcomon ne maradj!, borzalmas lét nyoma
Vakon se lássam, ki tegnap megalázott
Halálba küldtem, kinek ott a dolga

Megroggyantam, elnyelt a parttalan óceán
S én csak makogtam: eltûnt rég az asszonyom
Nem vártál rejtjellel leomlott partjánál
Nincs kormány kezedben, irányfény arcodon

Az egyetlen ok, hogy megmásztam a poklot
Hol szívembõl vágtak vért felmosni rongyot
Hogy halál jelét viseltem bús arcomon

S csizmás ördögök rohangáltak sorsomon
Az ok, hogy élek, te voltál, vénségem ép -
Könnyek után ihatom drágám szép szívét

Ellentettben

Öbölbe vágytam, ködbe vesztem
Kormos éjben Napot  szerettem
Hegyre fel!, másztam, szakadék várt
Ördög kergette angyalhadát

Fényárban úsztam, apály fia
Dagály löki testemet partra
Álmodok csodát, élek valót
A fellegekben érckoporsót
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Mázsás szívvel
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Bocsáss meg, bocsásd meg kérlek
Hogy némán beszélek
Tõrrel szívben élek

Nézzed el, nézzed el nekem
Hogy rejtem a lelkem
Hogy ne lássa Isten

Nagyra nõtt, hatalmas szívem
Elétek tehetem
Egyétek melegen

Karót kar helyett, emberek?
Halálba nem megyek
Meghalni nem merek

Ne rettegj, ne tedd, rettenet
Szûkíti szemedet
Dobd messze vétkedet

Örülj csak, örülj és vigadj
Hogy reggel a harmat
Most belõled fakad

Mosolyogj, mosolyod úgy fáj
Mint hõsnek a halál
Mint könny a csókoknál

Lefekszem, fekszem árnyadon
Emlék nõ ágyamon
Múlásom vigaszom

Jövõ

Repül a hangom az ég felé
És szemem fénye villámsebes
Ezeréves, a végtelené
Száguld az ûrben, néha neszez
Titkot kutat, az én titkomat

Vége-nélkül szófoszlány sereg
Ezer ábránd napfényirányban
Imák, rebegések s szeretetek
Lankadatlan halálra váltan
Keresik égi fennhangomat

Nem nyíló kapuk 

Az Úr hangja nem tetszik nekem

Feltett lábbal a kereveten
Számon kéri a kereszteket
Miket sohase vetettem meg

Tépett sorsom illegõn billeg
Az Úr láthatóan meg- s kivet
Csöndben várok, mélabús alak
Ázott varjú fellegek alatt

Önkény az úr, kaszája fényes
Számban szemem, könnyétõl redves
Bánnám már életem… – Ámen kell?!
Az Úr horkol a kereveten

Akard, s úgy lesz

Akarom, a karom végre elérjen
Minden szivárványlányt fenn az égen
S fejezzék le a Halál agg királyát
Naptrónomra ültessem a Lét lányát 

Akarom, öleljenek a csillagok
Arcod a jobbomon bíborban ragyog
Tûz leszünk ketten a dermedt kozmoszban
S köszönünk egy nagyot, hol az anyánk van

Ne nézd, merre megyünk, gyõzelem röpít
Ne korbácsold többé Isten lovait
S bár vétkeztünk százszor, van megbocsátás
Csak az élet örök, vesztes a múlás

Akarom, hogy felejtsem a rosszat
Halotti torokat, földhányásokat
Akarom: mosolyom, másról szállj vissza 
Szeretõ szívtõl lesz a lelkem tiszta



Az elveszett paradicsom  –  A visszanyert
paradicsom

A kofa pökne egyet, ha tudna. Nõ. Bezzeg a férje. Köpne rá.
Ecce homo – mondaná, ha tudná. Íme, az ember – töviskoszorút
illesztget a sajátja helyett mindenki más fejére, és csodálko-
zik, hogy  utálkozva kiröhögik. A poncius pilátusát! Az iste-
nit! Most melyik? 
A kofa visszaszûrte a nyersanyagot a szájába. Ez az apehes –
hát az biza igen nagy úr. 
A paradicsomról persze hogy nem volt beszerzési számlájuk
– persze hogy õ se adott neki nyugtát. Pihenni akart a pénz-
tárgép. Az a rohadt paradicsom, minek kellett ide primõr, öt-
százért. A büntetés ötvenezer. Az meg egyenlõ egy mázsa
paradicsom. 
Viszzaszerzi, vissza, vissza. Olvasnia kellett volna John Mil-
tont, de soha nem hallott róla, így azt se tudja, ki lesz a Sátán.
Az APEH lesz. 
Kiûzettetik. Kifosztattatik. Avagyonából. Az APEH. Az övébõl
nem eszik. 
Legfeljebb a rohadt paradicsomból. Mégiscsak köpött egy ke-
serût, egy mûvészit. Pfuj! A kofa lesz A küzdõ Sámson.
Vagy a férje. Inkább.
Az elsõ paradicsomot nevetve átdobta a hentesnek. Még
kettõt a két segédnek.  „Kapd be!” – kiabálta nekik nevetve.
Hunyorogva bekapták… S küldtek ugyancsak légiúton egy
darab kolbászt. 
Célzás volt, a kofa elégedetten nyugtázta az üzenet rejtett
tartalmát. Tojást mégsem dobálhat vissza. Bumm egy
paradicsom!!! 
S a halasnak is egyet. Azt hitték, meghülyült, mindenki vi-
hogni kezdett, eleinte kényszeredetten, majd tényleg fel-
szabadultak, amikor az apehes végleg elhagyta a piacot. 
A kofa férje ekkor érkezett, az asszony kezdte magában szá-
molgatni az esti pofonok számát, valószínûleg egyenlõ lesz
az a szétdobált paradicsommal. Primõr árú, szériapofon,
rendben lesz minden. 
A kofa egyébként nemrég még szép fiatal lány volt, tíz éve
ment férjhez a nagymenõ biztosítási ügynökhöz, hatalmas bu-
liba kezdtek a zöldséggel, a gyerekeknek most már egészen
biztosan fölösleges lesz várniuk arra, hogy megszülessenek.
Mani, ez a lényeg, mami! A szülés helyén – helyett – fájt a
dereka.

A kofa nem merte elmondani urának(?), hogy megbüntet-
ték a vám- és pénzügyi hatóság által elrendelt rendeletek
megszegésének vétsége miatt. A záporozó paradicsomokra
azonban választ kellett adni valahogy – azt azért mégse
mondhatta, hogy ez egy bibliai történet, hogy ez a Jézus
Pilátus elõtt jelenete, hogy férjecském, nézd meg kérlek
Munkácsyt..., ahogy az emberek ott gúnyolták-dobálták a
Jézuskát – ezt nem mondhatta, ezt õ se tudta, õ se látta. A
hentes, a segédek, a halas félszegen néztek az elveszni lát-
szó paradicsom irányába, a játék egyelõre véget ért. Hol
van a küzdõ Sámson-mami?
Az ügynök felszedett néhány szétrepedt paradicsomot, a
kolbászt csak úgy mellékesen jelképesen a hentes orra elõtt
szétdarabolta egy késsel és kidobta a szemétbe. A halas pis-
logott. Az apehes már a cég nevére se emlékezett, a túlsó
kocsmában inkognitóban hajtott le 3 korsó ajándék sört. 
A nemrég még szép lányt zavarta a közelgõ este. Ötven-
ezer forint?! Hogyan mesélje el? – verés közben mindig
dadog!
Az Úr fentebb hamiskásan mosolygott. Újra igaz történetet
varázsolt a hétköznapokba. 
Lesz kit megváltani – bár itt egy kicsit bizonytalan lett: hát
kit is mostan? –, s akkor ismét vezekelhet a világmindenség
legszebb s legokosabb emberiségéért, ha már az kitalálta õt
erre a célra. 
Munkácsy festett, Jézus állt Pilátus mellett a teraszon, az
emberek ordibáltak, a zöldséges kofa már rég abbahagyta a
paradicsomi életet, inkább vigasztalanságára koncentrált, s
csak az egyik hentessegéd potenciájában – a jövõbe vetített
képességeiben – vélt elõre látni némi kárpótlást. A férj
kéretlenül is átvette John Milton kezébõl a Sátán szerepét,
az apehes az i-gazságosztó Megváltónak hitte magát a kö-
vetkezõ tetthely, a sarki presszóban elfogyasztott – vi-
gaszdíjként titokban gratis kimért – harmadik unicum után,
lassan felkészült a nagy összecsapásra Jézus Krisztussal. 
Ecce homo! De ki?!
Õ. OTT. Az erkélyen. Töviskoszorúval. Paradicsom utáni fe-
szültségek uralkodtak mindenhol. 
Munkácsy Mihály jó adag távolba merengést festett Jézus
szemébe. 
Csak Pilátus volt aktuálisan meggyõzõ. Élvezte a jövõ szer-
vezett utálatát.
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Palimadárember

Amikor kirúgták a tévébõl, reptében – nem is tudta, hogy
ilyen magasban sincs tériszonya – visszanézett. Csérogott,
ahogy látta, milyen szép sorjában röpülnek utána a szerszá-
mai. 
Mint a vadlibák, még gágogtak is: hülye pali!, azt gágogták.
Javított a röppálya ívén, korrigált egy kicsit – mint a korrek-
ciós mûhely és a díszletépítészet egybevont fõnöke egy év-
tizeden keresztül gyakorolta a stúdióberendezés hatásos
mesterségét. 
A röppálya íve ugyan eltért mondjuk a barokk boltívekétõl,
de ez nem számított neki: ív, ív. A lényeg a magasság. Ezzel
pediglen most nem volt baj.
Az átkosban ezt soha nem tették volna meg vele. A rend-
szer híve volt – ott híve volt, itt íve volt, ha-ha-ha! –, ez ma
elég is. 
Amúgy a legjobb volt a szakmában, két mesterlevéllel, 30
év gyakorlattal és minden alkotó stáb elismerõ oklevelével
tûzdelte ki az öltözõszekrény belsejét. 
Most õ lett a nagybetûs Létszám. Annak leépítésekor tehát
rámutattak: téged leépítünk.
Szerencse, hogy már régen elvált. Az „asszun” biztosan
szekálta volna, s még egy további csillagot leszakított volna
a megkopott házitábornoki egyenruháról. A harmincadikat.
A tévében csend fogadta a hírt. 
Azok, akik mellette gágognak most éppen – jé!, ezek nem
is csak a szerszámok!, itt repül Zoli, a gyártás, Gabi, az
asszisztencia és szerkesztõkém, a fáradt mellû Annamária
is –, õk most eleve nagyon fáztak a magaslati reptetésben,
csendben gágogva húztak hát tovább. 
Akik bent rekedtek, rekedt hangon éltették az új vezetést. 
Csak a régen kirúgottak hada jajgatott a távolban, lent a
földön. 
Õk már tudták, hogy végkép-sárba jutottak.
Megszámlálható mennyiségben akadtak önkéntes, jókedvû
katapultálók is. A vezetés különféle szintjeivel összejátszva
az elmúlt években – nagyon okos gyártási-, lízing- és tõke-
alapjuttatási szerzõdésekkel – vagyonokat loptak ki a tévé-
bõl, ebbõl jól mûködõ cégeket gründoltak, s kizárólagos
szerzõdésekkel adják el a lopott termék végtermékét mûsor
formájában a tévének, amely a kilopott eszközök hiányában
jómaga nem tudja elõállítani e mûsorokat, ami azért logika-

ilag nagyjából érthetõ is...  Marad a végtermék, a sár visz-
szavásárlása. Sárvásár.
pali nem ilyen volt. Becsukta a szemét, ha loptak. Külsõ
forgatásokon eltûnt a teljes, teherautónyi díszlet, a közép-
kor legszebb kellékeivel? 
S a kiépített hatalmas pódiumok állvány- és ácsmunkákká
vedlettek az ismerõs budai vállalkozó építkezésein – barter-
ben, értékük negyedárán beszámítva a gyártásvezetõ ott
épülõ házába?
Csapott egyet pali a gágá-szárnyával. Valójában nem kirú-
gás volt ez, inkább belerúgás. 
Nem tudta elviselni, hogy az éjszakai lokálban forgatott
mûsor után ottfelejtették a teljes hang-, világítás- és
színpadtechnikát, csupán azért, mert a fõgyártásvezetõ ál-
landó ingyenes belépõt kapott a lányok testére. 
Régi – ancien régime – párttitkári alapossággal írta meg a
feljelentést. Tudnia kellett volna, hogy a bárlánc és lány-
lánc mûködtetésében – a törékeny termetû tõke összedo-
básában – aktív befektetõi szerepet játszott a kuratórium
egyik tagja is. A nõnövekmény-fejlesztési tervekhez kellett
a díszlet. 
Ami azért logikailag nagyjából érthetõ is...  Végtermék.
Sárvásár.
Létszám-pali bélistás lett. 53 évesen csak eljárni, megfuta-
modni, mélyvízben úszni tudott – repülni nem. Fájt is most
a hónaalja a nagy csapkodásban, hullott a tolla, még mint-
ha lõnének is rá – de ebben nem volt biztos, hallucinál az
ember a magasban. 
A palimadárember.
Éppen felnézek az égre. A barátom, fél év elteltével még
mindig ott röpdös. 
Hatalmas íveket akar leírni, de soha nem jut tovább a
Parlament kupolájánál. Menne Budára, de nem!, visszahúz-
za a Kossuth tér deleje a Duna fölül. 
Éppen a kupola fölé, mindig. Ott bekandikál, látja, amint a költ-
ségvetésrõl beszél egymagában az elõadó honatya az üres te-
remben – a tévé költségvetésérõl is, élõ közvetítésben, különös
hangsúllyal, tekintettel az ügy abszolút kiemelt voltára.
pali – ha repülni még nem is tud tökéletesen – egy s mást
már ellesett a szárnyasok árnyas életébõl. Mindig odahúz a
kupola fölé, és röptében rábiggyenti friss, forró jelét a ma-
dárlátta távlatokból. 
Ami azért logikailag nagyjából érthetõ is. 
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Lágy lány leszek

A kislány úgy jött a világra, hogy gyémántból ragyogott a
kun szeme. 
Még ki se nyitotta, a világ még sötétben fénylett körülötte,
de már ettõl az egyszerû érzéstõl, hogy itt van, hogy
megjött, vakítóan villogott a szeme.
Így teltek az évek, vihogott, csacsogott, fénycsóvákban
tündökölt a szemfénye. 
Kiskun lány volt, tehette. 
Ott ez így van.
Az elsõ fénytörést az apja keze okozta. 
Amúgy piszkosan, kapálás közben verte le az utolsó –
akkor azt remélte: ez, ez lesz az utolsó, de még ezt leverem
– pofont. 
Megtudta a fater, hogy még mindig azzal a ragyásképû
barommal, csencselõ stricivel jár, aki a küszöbön se tehette
be a lábát. A teher, amitõl úgy gömbölyödni kezdett, az is a
baromtól van, kis szerencsére AIDS is lesz majd hozzá. Így
dörömbölt magában.
A füles váratlan volt. 
Tizennyolc évesen az ember ritkán kapja meg élete elsõ be-
hemót pofonját. 
Az imádott apucikától. 
Fõleg két nappal azután, hogy felvették a képzõmûvé-
szetire, huszadmagával nyolcszáz jelentkezõ közül. 
Az ilyen napokon kevés gyönyörû, ébenfekete hajú-szemû
lányt küldenek a pofonok völgyébe.
A második fénytörés szemfényvesztéssé erõsödött. Kita-
gadta az apja a szeme fényét. Gõgicsélõ gyerekkel men-
helyre menjen. Fõleg, ha közben eltávolították a fõisko-
láról, mert az ujságkihordás és a City Burger felszolgálói
munkája mellett egyáltalán nem járt be az elõadásokra. 
El kellett látnia az ifjú apát anyaggal, a majdani gyereket
ruhával, fedéllel – albérletre kellett gyûjteni. 
Elveszett mindenki kis szeme fénye. És bizony már az õvé
is pislákolni kezdett. 
Tizenkilenc évesen az ember nem lehet teljesen elvakult –
õ az lett. Jobban járt volna, ha a születésekor nem villogtat-
ta volna annyit a gyémántszemét, ha legalább néha becsuk-
ta volna. Ez volt a Világ?

A gyerek nem született meg. 
Véletlenül hasba vágta a hokedlivel az ifjú apa az ifjú anyát,
úgy hátra-visszafelé, teljes erõbõl, amikor rájött az „anyag”
nélküli dühroham. 
Az orvosok idõben közbeléptek, a lányanyából nem lett
extrabevétel a temetkezési vállalatnál.
Minden idõk legragyogóbb szeme most lesütve jár. Õgye-
leg, sántít, sandít, minden ez, csak nem kiskun. 
Kettétört hátáról kétfelé csügged a válla, karja, térdét veri a
keze. 
Az „anyagbeszerzõ” még meg-megjelenik az ajtó, az ablak
alatt, ez se tart már sokáig, a fater bérelt két sörszállító
rakodómunkást, félholtra verik legközelebb. 
Közeledik ismét a családi béke. 
Lesz majd csönd, nyugalom, visszafojtott szavak nagy
háborúja, fel se emelt tekintetek nagy kérdõjelei – és a hall-
hatatlan válaszok: mi? Mi? 
Mi nem?
Éljenek a csillogó szemek. 
Az okos, életrevaló kiskunok, a konok kunok. 
A vakok szemfényvesztése, a csillagok hullása, az üstö-
kösök égõ pályája. 
Gyönyörû kisbabáink, akiknek megszámolatlan pofonnal
jelöljük a homlokukra a bor igazságát: megverek min-
denkit, halllllljátokkk!? 
Min-den-kitt-t.
Éljenek meg se született gyerekeink, akik oly szívesen szó-
lítottak volna bennünket drága apucikámnak, s akik inkább
visszabújnak, ha meghallják az ordító szót a családi béke
felvirágoztatásának napján. 
Éljenek a sorsok, melyek eleinte vadul és kitartóan dübö-
rögnek az ajtónkon, nagybetûvel írják le a nevünket – hogy
aztán késõbb cselédnek fogadjanak kényükhöz.
Áldott legyen minden pofon, amely kioltja az önállóságot
és a vágyat, kiontja, a disznók elé löttyinti szûzies vérünket,
amely felhangzik a magzat terébe is, hogy megmutassa: mi-
re készül, aki kikészül, ide.
Ezek jutottak eszembe, egy valós történet epizódjai, amikor
sötét gondolatok futottak át rajtam: milyen is lett volna, ha
Isten kegyelmébõl lánynak születtem volna. 
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Hontalan otthon

A hölgy nagyon el volt foglalva a szakmunkásokkal. Ideges
feszültséggel bámulta, mint verik le egymás után a zárakat,
még a bazi nagy pántot is. Kívülrõl. Mestermunka. A lesze-
relés után következett a konstruktívabb fázis: az új zárak
felszerelése. Mindjárt a kezében lesz a kulcs. A helyzet
kulcsa. Fõ a biztonság. Persze, egyszerûbb lett volna, ha ta-
vasszal nem hagyja el a férjét.
De most õsz van, mindjárt õsz, így szeptember elején, mi-
kor nyílnak a völgyben a kerti virágok.
A férj nem ágyban halt meg, nem párnák közt. Utcán, éjjel,
váratlanul tört rá az utolsó roham.
Egyszerûbb lett volna most, ha asszonyunk akkor türelme-
sen kivár. Ehhez azonban nem sok kedve volt, vidámabb 
élet hívogatta, szegény hontalan menekült leányzó, úr ara,
vidámabb, mint a beteg férj ápolgatása.
A friss, beteg férjecskéé. Nyolc hónap után éppen ideje volt
otthagyni, ahol van, saját maga alatt, hátha betemeti magát.
Nyolc hónap házasság – milyen szép is.
Nagy dolgok képesek történni ily rövid idõ alatt egy ered-
ményes házasságban. Nyilatkozatok, beadványok, lemon-
dások, felterjesztések, befogadó deklarációk: mind-mind az
új nej szolgálatában. Kell a honosítás, a letelepedés, az
állampolgárság. Kell a házasság. Kell a közbenjárás, a ki-
lincselés a kicsike érdekében. A házasság mindig biztos,
méltó keret a nagyon nagy dolgokhoz.
S ha megvan minden igazolás, szép egyenes sínen ha-
ladnak a dolgok, lehet távozni, újasszonyosan. Ki akarna
bajlódni kétszer olyan idõs férjecske töméntelen tényleges
és potenciális betegségével, s persze a két tini gyerekével.
Ha-haha-ha! Milyen rosszak?! S hogy õ ide – ide!? – akart
volna pici, aranyos, egyetlen, harmadik generációs bébit
szülni? Na-a! Istenem, ki gondolta ezt komolyan a derék
õsz papin kívül?
Feketemunkára nem adnak állampolgárságot. Ki kellett fe-
héríteni a papika jövedelmével és lakásával. Papi, kellene
egy igazolás – tudod, a hatóságok! –, hogy Te az én édes
uramként mindenben az anyagi támaszom vagy. A szívtelen
bunkók nem fogadják el a be nem jelentett munka jöve-
delmét igazolásul, amim van, az nincs. 
Papi!   ?   ?   ?  Pa - pi - ka!
Apuci szervezete nagyon unhatta a megpróbáltatást – egész
életében másokért robotolt, most ismét befogták a kocsi elé,
szamárnak, nem lónak már, csak öszvérnek –, mert hajított
egyet a kicsi arán, minél messzebbre. Majd meg is halt. 
Kicsi ara – kicsit nagy bajban.

Tavasszal örömmel futott a talpa alá kötött lapuval minél
messzebbre várták. Papi meg járta a kórházakat – amikor
egyáltalán tudott járni a leselkedõ halál rémisztõ árnya alatt
–, gyûjtögette maradék erejét, élvezte a független magányt,
amúgy sokadszorra járt így életében. Tini, második generá-
ciós gyerekei remélt jövõje tartotta fenn maradék életkedvét.
Csak még õket, csak még ezt adja meg a sors: még ezeket fel-
nevelni.
Amikor ezt rebegte, a sors mindig éppen máshol kószált.
Papi meg meghalt.
Asszonyunk – nagy bajban az ember talpra pattan – rögtön
a helyszínen termett, otthonosan feltörette kihûlt otthonát.
Aznap, mikor a két tini, már tényleg nagyon árva két kö-
lyök, éppen elkezdte az iskolát.
A hölgy feszülten nézte, amint kinyílik az ajtó. Most már
minden rendben, hazaért végre, itt senki nem zavarhatja
többé. Büszkén mutogatta a két zárnyûvõ szakinak a be-
jegyzést az igazolványában: õ itt lakik. Kulcs? Majd lesz!
Éppen most szerelik fel!
A kislány nagyot sikoltott. Az iskolából hazajõvén éktelen
rés tátongott az ajtón, a hatalmas pántzár a sarokban, a többi
helyén kisebb lyukak, az egyiket épp most tömték be új zár-
ral a szakik. A helyzet kulcsát illesztgették bele. Néhány
perccel késõbb a kisfiú is megérkezett az elsõ tanítási nap-
ról, a napközibõl elengedték haza, a halál miatt mindenki
kiméletes akart lenni hozzájuk. Elfehéredve és dadogva
hátrált ki a lakásból. Ahol nemrég még az apja várta, s
néhány éve az anyja futott elé, most vidám köszöntéssel le
s fel járkált...  a...  a... ! A... !
Valaki rendõrt hívott. A hölgy kissé lentebb kezdett csúszni
a gyõztes pózból. Hogy miért kell betörni? Mert a kulcsot
otthon hagyta! Hát nem ez az otthona? De, csak most, illet-
ve a múltkor, illetve...  itt lakik, õ itt feleség, õ itt ráadásul
özvegy. Özvegyi jog. Haszonélvezet, igen, persze, minden-
re, és itt lakik, mindig, igen, itt is fog.
A rendõröknek nem tetszett a tény, hogy a két szaki hatal-
mas szerszámai képviselik a helyzet kulcsát. Nem tetszett a
két gyerek kisírt szeme sem, a hüppögésük sem. Ezért lett
az úgy, hogy a hölgy kezdett csúszkálni lefelé a csúcsról,
egy óra múlva már az utca végéig lefelé, utána már nem lát-
ta senki, merre indult el haza, a szomszédok ijedten simo-
gatták a gyerekek fejét.
(U.i.: Az elszánt tipusú hölgyek nagyon szívósak, ha
elveszítik a szemük elõl a célt. Célkövetõ eszköztáruk a jog
asztalán hever: feljelentés per hátán teszi elviselhetõbbé
énjük kiteljesedését. Gyõzni kell, amíg csak gyõzik. Néha
meghal egy férj.)
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Pici, apuci

Bea végleg elment. Vele két év.
A hóna alá fogta a gyereket, és pá.
A gyerek még csak a képzeletében volt meg. Majd kell hoz-
zá egyszer egy férj is – ? –, de legalább egy automata nem-
zõgép biztosan. Szép, gyönyörû nagy gyerek, már most, a
fogantatása elõtt is csodálatos, érdemes hónalj alá szorítani
és elmenni. Otthagyni azt a világot, amelyben nem tartják
érdemesnek gyerekre. Ahol azt gügyögik orgazmushangon,
hogy várj még, édes, egy-két évet.
S egy-két év után kidobják. Kicsavartan, 25 évesen hervad-
tan, bizonytalan kacsajárással kérdezgetheti majd a fõváro-
si aszfalton: õ nem kell feleségnek? Anyának? Csak vilá-
gosbarna ágybetétnek? Hetente kétszer.
Hóna alá ölelte a gyereket, és kilépett a küszöbön. Mint már
annyiszor, hasonló érzéssel. Most azonban végleg. Nem
fog visszacsordogálni az ajtón két nap múlva. A könnyét
szépen felszárítja majd a baba hajával – sötét fekete hajú
gyerek lesz, nem ez a semmilyen-barna anyai –, otthagyja
a gazdag világot egyszer s mindenkorra. A peremén szüle-
tett, oda is megy vissza, az ügyvéd úr pedig kereshet magá-
nak más ingyen szeretõt. Megállt a küszöbön kívül, nem
tudta, hogy a baba szívverése zakatol-e, vagy az övé nem
fér a helyében, avagy az ügyvéd úr visszafojtott, mindig el-
rejtett, mindig letagadott csendes hüppögése hallatszik erõ-
sebben. Nagyon, nagyon szerette buksit, az ügyvéd urat, aki
nem is volt úr: a legjobb barát és a leghuncutabb pajtás volt,
akit valaha is látott. Amúgy szakmai zseni, ezt mindenki
tudta, csak õt magát nem érdekelte ez soha.
Bea vitte lefelé a gyerekét a lépcsõházban, nagyon óvato-
san vette a lépcsõfokokat, felfelé jobban szeretett haladni.
Most végleg elindult lefelé. Keres, biztosan, megállás nél-
kül kutat valaki után, aki a gyerek apja lesz. Vagy aki leg-
alább teherbe ejti. Hogy lehet az, hogy az úr ennyit nem ér-
tett meg? Hogy õ bármilyen gazdag kapcsolatban is csak
egy külvárosi zsellérlány marad, ha nem kaphatja meg egy
nõ kizárólagos örömét? Nincs ott még a gyerek a hóna alatt,
peteérés is lesz még addig, tucatnyi fölösleges, de most...
most tudta, hogy a hóna alatt szorongatja a kis gõgicsélõt.
Igen, fekete, kormos legényke.
A ház ajtajából visszanézett. Sokszor ment már ki így „utol-
jára”. A „soha többé nem jövök vissza” köztük padlószintig
inflálódott. És aztán újra és újra, a következõ hét végén már
a párnát gyúrták a szájába, hogy a szomszédok mégse szá-

molhassák a csúcspontokat. A jövõ megint felemelt kézzel
csalogatta õket. 
Míg...  fel nem merült véletlenül a majdani gyerek...  sorsa.
A jövõ mutatóujja lehanyatlott, az ügyvéd úr néhány év ha-
ladékról regélt, Bea a barátnõire gondolt, akik már régen túl
vannak a második gyerek szoptatásán, míg õ az ügyvéd
úron tesz véget nem érõ gyakorlatokat. Gyönyörû volt a
kapcsolatuk, megtanult mindent, amit kis hülye kortárs srá-
cai elrontottak vagy soha nem is tudhattak. Megértette az
anyától tanult igazságot, hogy a nõk a férfiakban az eszüket
szeretik kimondatlanul is – mert az tovább tart, mint bár-
mely más adottságuk. Az a biztonság, nem a céllövõ képes-
ségük. 
Ügyvéd uram kivételesen nagy gyakorlattal rendelkezett
mindenben, fõként az élet bármely válságának, konfliktu-
sának leküzdésében – csak éppen Bea ura nem akart lenni.
Félt, okos volt. Soha sem szegte meg az élet alapigazságait,
amelyek közül az egyik apai hagyaték így szólt: ne tedd
meg azt a hülyeséget, amit a többiek azért nem tesznek meg,
mert hülyeség. Ötvenöt évesen hülyeség lenne 25 éves lányt
anyának felszentelni, ezt pontosan tudta. Látta magát 10, és
látta magát 20 év múlva – bohócsapkával a fején, stopperrel
a kezében nézegetni, miért oly késõn jár haza a felesége az
aero bikáról; s közben tinédzser korú gyerekei csak kelletle-
nül hívják fel egyszer-egyszer a nemrégen nekik vásárolt új
budai lakásaikból, amelyhez annyira ragaszkodott az any-
juk két aero bika gyakorlat között. Látta magát 30 év múl-
va, egyedül, magányosan, amint azt rebesgeti, makogja,
hogy milyen jó, hogy végre...  végre elment 5 évvel ezelõtt
az egész banda...  az õ családja. Jó így, pihegve pihenni.
Az ügyvéd képzelõereje ilyen nagyon csúnya volt. Bea
soha se láthatott belé, pfuj!, ügyvéd úr!, azt azonban meg-
érezte, hogy valaki valamikor túl erõs hálót szõtt, s õ azon
soha nem tud már áthatolni. Hatalmas, kapkodó karcsapá-
sokkal úszott el tõle most a Jólét, a kép, amelyre annyiszor
nézett gyöngyszemekkel a Kanári-szigeteken, a Hyatt aca-
pulcoi elnöki lakosztályában, vagy akkor, amikor elkezd-
hette – minden álmát meghazudtolva – egyetemi tanulmá-
nyait  apuci  fedezetében.
Most, a kapun kívül elõvette kettõjük fényképét – elég ledér
volt –, nézte-nézte, eldobta. Megsimogatta a pici (a pici =
a-puci?, nem, nem, ez már nem lesz soha), a pici pici fejét,
és hihetetlen lassúsággal elindult. Elhatározta, hogy lefek-
szik bárkivel, aki neki gyereket akar adni. Magába szívja.
Legfeljebb két év. Mint ez volt itt.
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Gurgula

Az út teste vadul hullámzott alatta. Inkább persze vadul vet-
te a kanyarokat.
Eszméletlen erõvel szorította a kormányt. Nem akarta,
hogy valahogy kifusson alóla az autó – tényleg nagyon so-
kat himbálózott a kocsi, valószínûleg iszonyú vihar lehetett
odakint. Pedig errefelé általában nyugodt légköri- és útvi-
szonyok uralkodnak.
Most már el nem engedte volna a kormányt, ha bárki kérte
volna, akkor se, az istennek se.  Kiesett volna az autóból,
egyetlen rossz mozdulat, és dõlt volna ki, mint egy zsák, egy
hótt zsák. Dehogy adja oda.
Ha azt mondom, hogy nem látott jól, akkor pontatlan va-
gyok. Már nem látott semmit sem, körvonalak bukkantak
föl elõtte két álomba zuhanás, két eszméletlenség között.
Hopp!
Ez mi volt?! Hopp.
Megyünk tovább, ezt még ki kell bírni, tegnap is sikerült,
gurulunk szépen, ahogy a csillag gurul az égen. Kakk.
Hukk. Most már rádõlt a kormányra, szinte kidugta a fejét
az ablakon, hogy legalább a lámpákat lássa az éjszakai ho-
mályban. Tizenkettõ után – órában és korsó-rummal-ban
mérve 12 után – az ember nagyon körültekintõ. Néz, néz
körbe, néha elõre, amerre csak ellát a szem – de nem lát el
semerre. Ez baj. A feje beesett a kormány küllõi közé. Kel-
lemes, hûs, kézben andalodó érzést észlelt, ott is felejtette
egy kicsit a buksiját, de így még kevesebbre látott el a
szem. Kikukucskált az ablakrésen, a kormány és a mûszer-
fal fölött támadt valamennyi szabad hely, jól látta a lámpa-
oszlopokat ferdén hunyorgó fejjel is. Megnyugodott. Haza-
felé tart. Mint megannyiszor mostanában, hív a haza.
A kocsit nagy nehezen visszaterelte a túlsó sávból – épp a
padkának akart rohanni a hüjjéjjeee! –, visszaevickélte a sa-
ját sávjába, és óriási megkönnyebbülés ölelte át elfáradt tes-
tét. Most is sikerült, jó úton jár megint.
Ezúttal emez a padka végzett el egy kis figyelmeztetõ, meg-
legyintõ rúgást – a kerék nyögött is egyet –, baj persze, hát
persze hogy most se lett. Isten óvja õt, tudta régóta. Kivá-
lasztott gyermek, így megy ez náluk generációk óta, amióta
a somogyi burzsuj dédnagyapját vasvillával verette agyon
Szamuely Tibor – a sors mindig rájuk mutat: te jössz most
velem. Megy, megy, hát...  A kocsi megállt, köhögött, krá-
kogott, de nem bírt felszaladni a magas padkán. Inkább ráz-
kódott, megfulladt. 
A rükverc tökéletes volt. Teljes gõzzel repült vissza a kocsi
az útra, át megint a túlsó sávba, ott meg-megállt, szétnézett,
döcögött egy kicsit, majd mikor újra megkapta benzin- 
adagját, rángatózva, dacoskodva továbbindult.

Bent gyõzelmi hangulat, az úrvezetõ Rolling Stones-rekedt
hangon üvölti, hogy nem kap elégtételt, az erre a célra a
záróra után kimentett féldecis dagi kisunicum gügyögve
gurul lefelé, vigyázni kell, utánpótlás nincs, ha elfogy min-
den, óriási baj támad, óriási nagy baj támad uraim, tudják
önök, mi az, mi az? hogy útközben, halálrészegen leállni
szesz-anyaghiány miatt, hogy ne legyen kéznél állandó tar-
talék?! Végsõ gyõzelem tartalék nélkül?
Kakk, hukk. Úgy érezte, már csak a kormánykerék van a
kezében, a kocsi rég elgurult. Kibámult az ablakon és meg-
nyugodott: szürke sorban mentek el mellettük a fák, a lám-
paoszlopok, odébb házfélék, igaz, nagyon bizonytalanok
voltak, billegtek, sorvadoztak – de mentek, ez tény. S õ ké-
nyelmesen ül, hát hiszen érzi: ül!, ül az ülésen!, a kocsi ott
van körülötte, a kormány a nagy kormányos kezében, s per-
sze hogy nem egyszerû kormányozni a né.., né.. négyszere-
sen, de szétmosottan felfestett záróvonal mindkét oldalán, a
vonalak között, a járdaszegélyek között, ebbe az oktató is
belebukna.
Itt most meg kell állni, kicsi kocsikám, álljunk meg. Itt
most majd jobbra kell kanyarodni, be az utcánkba, de azért
ez nem olyan nagyon egyszerû. Tegnap is itt kellett hagyni
a kocsit, éppen az utca torkolatában, mert ki merne vállalni
melófáradt állapotban ilyen vakmerõ mutatványokat.
Meredeken 90 fok jobbra?! Viszont ha most kiszáll, kiesik
a kormány, amely pedig olyan biztosan szorul a kezében.
Hm. Hm. Hm!
Nem tudta magát rászánni a féktelen kaszkadõr mozdulatra.
Álló helyzetbõl?! Egyesbe tenni?! Meggondolatlanul neki-
indulni a 90 fokos kiskanyarnak? És ha megint ott ragad?
Most mit mond a fia a szomszédoknak – a tegnapi mûsza-
ki hibát miért nem tudták kijavíttatni?
Bölcs, bölcs, okos választ talált, olyan igazi csendes, meg-
nyugodott választ. Fáradt, munkában megõszült mozdulat-
tal kicsúszott az autóból, az ajtót a friss levegõvétel miatt
nyitva hagyta, és aprólékosan széttagolt mozdulatokkal fel-
mászott, felhasalt a motorház tetejére, õrizte, dehogy hagy-
ta volna másra hûséges éjszakai társát, a forró motorházte-
tõt a nyirkos hidegben. 
S ha már felmászott egy kicsit, s ha már oly kényelmesen
elhelyezkedett, ki tarthatná vissza attól, ami már folyamat-
ba is tétetett rögvest; ki tarthatná vissza attól, hogy elmé-
lyülõ alvással köszöntse szorgos harmadik mûszakját a hor-
kantva induló éjben. 
Amikor a hajnali rendõrök mellé értek, rövid megtorpanás
után tovább is hajtottak. Részben, mert a rendszerváltás ko-
rát írták – 1991 december, régi szép szétesett idõk –, rész-
ben mert nem, tényleg semmi sem utalt arra, hogy az úrve-
zetõ vezetni készült volna. Béke bóbiskolt a tájon. 
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X-EXEMBER
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Legalább orvlövész lehetnék, a magam szórakoztatására. De
kire lõjek? Mindenkire nem lehet, s én nem látom, hogy a
hétpecsétes nemzeti nagy titokban melyik pecsét mögött
melyik gazember vihog. Mert most jog van. Útonálló

vagyok, az is maradok, csakhogy út nincs, csak ez a rövid,
pár méteres duplakanyar a Margit híd felhajtójánál, a Rózsa-
dombról a Parlament felé. És ott még szegényebb.

(Idézet a 214. oldalról)

Gubcsi Attila: Jókedv



A Kapás. A világ kezdete (1.)

A gyerek nagy odaadással, szisztematikusan kapált. Össze-
szorított tekintettel figyelte, hogy jól, pontosan vágjon oda
a gaznak. Mélyen, alaposan, gyökerestõl, anélkül, hogy meg-
sértené a zsenge kukoricaszárat. Örült, hogy elvágja az ösz-
szes hajszáleret, amin keresztül a nap kiszívná a vizet. Itt, az
Alföldön minden a víz, különben nincs élet.
Ezt tudja nyolcévesen is. Hétéves volt, amikor saját kérvénye
alapján szülei kihelyezték kiscselédnek egy kulákhoz, etetni,
pányvázni, libát legeltetni. Élvezte a felelõsségtudatát. És
vágyaiban élvezte a kéthavi bért: választhatott, hogy pénzt
kér, vagy egy választási malacot – õ már elõre a malac mel-
lett döntött, sokszor megfialtatják majd, és a végén, a sok be-
vétel után hatalmas lesz a hambárkészlet-növekedés.
Ez itt más. Ez az övéké. A nagyapjáé, akivel többé-kevésbé
együtt élnek a tanyán. Élelmet termel saját maguknak. Bumm
a gaznak. 
Egész felhevült, a 35 Celsius-fokos meleg meg se kottyant,
a lábát is hiába égette a homok, a friss kapavágások után
mindig nedves-hûvös volt a föld, odadugta a talpát.
Felhevült, mert élvezte, hogy lassan felnõtté vált. Kenyér-
keresõvé. Pontosan tudta, milyen hasznot hoz a földön, a le-
geltetéssel, az aratók itatásával, mindent tudott errõl a hasz-
not illetõen. Az se fájt neki, hogy a szülei bent a városban
állandóan veszekednek, neki is ezért kell kint lennie az
öccseivel egész nyáron. Hogy azt ne tanulja. Ez így nagyon
rendjén van. A gazzal egyszerû.
Az anyja tûnt fel a láthatáron. Hamarosan ott zizegett a ku-
koricaszárak között. Nem jó hírt hozott, ha már ilyen korán
kijött a városból. Ezt tudta a kapás.
A hír arról szólt, hogy elválnak. Ez nem lehetett jó hír, mert
a kapás hirtelen a földre vetette magát, és lefelé hatoló jel-
leggel és irányban kezdte megtölteni a föld hajszálereit az
égi helyén megnyílt könnycsatornákkal. Magyarul: zoko-
gott. De olyan borzalmasan, mintha valami rossz hírt kapott
volna. 
Ömlött a keserû-sós nedû, ömlött. Mindaz, amit megspórolt
a  farnehéz gyerekélet éveiben, most gátlástalanul panaszra
jajdult.
- Ne, ne! Ezt elég sokszor elmondhatta, mert utólag csak
erre emlékezett, s késõbb, felnõtt korában eléggé elcsodál-
kozott ezen a sok ne!-n, mert büszke volt arra, hogy az õ vá-
laszai mindig igennel kezdõdnek. Ráadásul kétségbeesett
felkiáltójelet is ejtett a végére, ami ellentmondott nyugodt
természetének. Túl feltûnõ volt ez így.
Ez a tagadó álláspont sokáig eltarthatott, lassan este lett,
felkelt a hajnali nap, felszárított minden harmatot, csak a

könny! – csak a könny áztatta a földet kegyetlen szívósság-
gal. Eltelt a nyár, elõször szép, majd lucskos õsz jött, télen
igen hideg a kiskun puszta, jeges a lélek is, de õ csak ott fe-
küdt a földön, kezében a kapa, éppen egy kettévágott gazon
lapult a szétmaszatolt arca – most, télen ráfagyott -, zoko-
gott, mintha valami rossz hírt kapott volna, eltelt a kö-
vetkezõ nyár, az öccse közben megnõsült, majd a másik is,
jöttek a gyerekek, az övéi igazán nagyszerûek voltak, nem
is sejtették saját személyes boldogságukban, hogy az apjuk
még csak nyolcéves, és ott zokog valamelyik sorban a szi-
kes kiskun kukoricamezõkön, és az istennek se jönne elõ a
sorokból. 
A téesz már régen felszántotta a földet ugarnak, meg is szûnt
halott jogutóddal, a tanyavilág helyén az Európai Unió kör-
vonalai játszottak az akácosban, Zsengellér Laci bácsi zsel-
lér ismét zsellér lett, amikor a kapás, kezében sûrû köny-
nyeivel még mindig a szülei válásán tûnõdött a maga sajá-
tosan hosszúra nyúlt módján.
- Ne, ne! – azt tudta tanácsolni fájdalmas rívás közepette
akkor is, amikor az apja, elég fiatalon, saját kezûleg szétté-
pett élettel, meghalt. Valahogy fájt neki a válás. Az apjának.
Komolyra is fordíthatnánk ezt a beszélgetést.
Milyen nyomokat hagy egy kapásban – nyolc évgyûrûn – a
válás? Ki tudja. Megkérdezhetné a saját nagyszerû gyere-
keit is, õk is szakértõként nyilatkozhatnának ebben a kér-
désben. A kapa ugyanis öröklõdött. Úgysem tud válaszolni
soha. 
Ezért is volt az, hogy nem állt föl a földrõl. Sokkal jobb a
meleg anyaföldbe belesírni a búdat, mint azt színlelni, hogy
á-á-á, de-e-hogy. Semmiség.
Közben meg, szerencsére, mindig nálad a kapa, s a vágás
tudománya. Hogy ha túl hosszúra nyúlik a magány a földe-
den, s ha már szinte bele is olvadsz, és nincs semmi, ami
megvigasztalna az elveszett sorsokért, az eltorzult ideálo-
kért, ha csak annyi erõd marad, hogy visszamenj az örök
körforgásba, akkor legalább el tudd végezni az utolsó kapa-
vágást, kiskapás komám. Szépen, akkurátusan, hogy ne ter-
helj mást.
A kapás késõbb több nyelven hirdette az igét. Bejárta a vilá-
got. Önkéntes háremmozgalmak alakultak a kedvéért. Iri-
gyelték az életkedvét és – mûvészetét. Bármire kérték,
igennel kezdte. „Az ember a szava” – hirdette életelvét.
Átlag felett járult hozzá a nemzet lélekszámának szaporí-
tásához.
De ott maradt a földön. Szorongatta a kapa nyelét, soha el
nem engedte, nem ment máshová, bömbölt, eleinte ordítva,
késõbb – mint ma is – némán. 
A „ne” hatalma.
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Tinikém, kis barátom (2.)

A kissrác, lehetett vagy 16, izgatott lelkesedéssel, kipirult em-
beri természettel csápolt. Hadarta maga felé a levegõben lógó
reményt, újat, látszatot és álmot, amit a zene és a zenekar nyúj-
tott. Minden zenekar, minden levegõ, ahol csak megfordult. A
színpad elõtti térnek mindig biztos pontja volt. Mások lányokat
szorongattak a zene hangjára, õ a zenét magát.
A reményt, mely hullámokban öntötte el. Basszusként dü-
börgött fel, szóló húrokon csábított, visongott az orgona
hangján, s a dob rendezett minden lüktetést, amely másho-
vá vágyott, szaladgálni akart volna össze-vissza. Összhang
volt a kissrác reményeiben. Csápolva engedte át magát a
szédülésnek. Szédülésre nem is volt más pénze. 14 éves ko-
ra óta hazaadta minden pénzét, amit tanítással, pásztorko-
dással, selyemhernyó-tenyésztéssel és a vágóhídon kere-
sett. Jó volt így, azonosnak lenni a zenekarral: a híres fél-
egyházi beatbandával, kiskatonák alkotta rockbandával,
Rollinggal, Little Richarddal. Úgy felszállt velük a világ
tetejére, hogy le se akart jönni. Csak mikor a többiek rán-
gatták haza a csajaikat, és õ még mindig, most is légüres,
domborulatmentes gatyában ment haza – csak akkor fájt
neki  egy kicsit, hogy kicsi. De nagy lesz.
A tükör elõtt lejátszotta az egész koncertet, ezt is, mint min-
degyiket. Olyan könnyedén pengette a húrokat, olyan isten-
telen vad improvizációkat vágott ki, hogy Jimmy Hendrix
méltán féltette a 60-as években megszerzett pozícióját. A
fürdõszobában rejtõzködve, féktelen vágyakkal átitatva, õ-
rült rocktempóban mozogva vezényelte a tükröt, az egész
koncerttermet, megszabta a pop irányát mindenki számára:
A star was born, suttogta szerényen maga elé, az ember nem
kell, hogy hangoskodjon az ilyesmivel, ha eleve rá van írva,
ha úgyis tudja mindenki. Óriási kört írt le a képzeletlégi szín-
padon levegõgitárjával, az e-húrt persze jajongva látványo-
san kettészakította, õrjöngött a tükörben mindenki, a lányok
lerántották blúzukat és feldobták a színpadra, hogy legalább
érjen hozzá, de õ azért ezt már nem… pisisek. Otthagyta a
melltartókat is, volt vagy 10, 20, félrerúgta õket, erre a tü-
kör szélén felmászott egy lány, aztán még egy a színpadra,
és lerántották magukkal a padlóra. 
Ennek már nem akart ellenállni, végül is volt még néhány
perce a lefekvésig, illetve míg az anyja észreveszi, hogy túl
sokáig van – gyanús – csend a fürdõben. A gitár húrja ekkor
végleg elszakadt, zavartan mosta le magáról és gatyájáról a
húr jelét.
Egy ideje mindig ilyen kínosan érnek véget a nagy koncertek.

A paplanját magára húzta, már egy ideje csak mímelte a kö-
telezõ esti imát. Miatyánk helyett a Satisfactiont mormolta. A
kötelezõ, havi gyónásnál persze azt hazudta a papnak, hogy
minden nagyon szép, minden nagyon jó, és mire õsszel lehull-
nak a levelek, katonáink hazajönnek. Az ostyának kellemes íze
volt, de már unta ezt a hazudozást. I can get no…
A paplan alatt aztán nagy dolgok történtek a Rolling lüktetõ
ütemére. Tudta, hogy neki is jár az a hírnév, ami Jaggernek.
Ugyanannyi nõ, pont annyi orgia, és már nem tudta vissza-
vonni szorosan magára tapadt, láthatatlan gitárhúrokon meg-
edzõdött, ritmusban tökéletes kezét.
A vége felé bebújt a paplan alá, szorosan mellé az a negye-
dikes gimista lány, akinek a múltkor, akkor elõször köszönt
egy halknyit, igaz, viszonzás nélkül, de az biztos, hogy a
lány észrevette a köszönést. A többi, tudta, megy magától.
Csak azt az egyetemista buzit kell kiütni, aki után a lány ro-
hangál, libeg, liheg. A ficsúrt. A lány kiváncsian bedugta a
fejét, aztán teljesen bebújt, õ elénekelte neki a Magical Mis-
tery Tourt, erre a lány – igaz, gitárhúrokon edzetlen, de a fi-
csúron edzõdõ – finom keze az õ ritmusban tökéletes keze
alá bújt, tapintatosan bõrhártyaközelbe, átvette a teendõk
zömét. Ennyi persze bõven jár a rockzene legfiatalabb leg-
nagyobb világszerte sztárjának, most már ketten voltak a-
zonos ritmusban, de mindez csak õérte, persze.
Ne onanizálj! Analizálj! Mondta késõbb. Évek múlva. De
most akkor van. Ekkor.
Ez a nap jól alakul, mondta az igyekvõ lánynak az éjszaka
közepén. Ezt csak úgy odavetette, hogy mondjon valamit,
bölcset, ha már annyira izzad álma lánya. Sose gondolta
volna, pl. mikor a lány nem köszönt még vissza sohase, a
szaros, hogy ennyire leegyszerûsödnek a dolgok, ha hozzá-
látunk.
Évek teltek el még így. Szombat esténként a katonabeat-ze-
nekar színpada elõtti vezénylõ csápolás, ünnepélyesen és
méltóságteljesen szótlanul, a zene bûvölése, háta mögött
eszmei tévedésbõl fölöslegesen egymást átkaroló párokkal
– ember!, mikor a zene szól!? -, aztán persze mindig fölug-
rott a képzelete a színpadra, széttépett a világhír érdekében
néhány húrt, ekkortájt a melltartódobáló lányoknak megen-
gedte, hogy egyszerre többen is megerõszakolják ott fenn,
csak azt követelte meg, hogy közben téphesse a gitárját…
és ami nem fért bele záróráig, azt elvitte haza a tükör elé,
késõbb a párna alá, ahova egyébként egyre több lány kért
bebocsátást. Késõbb, évek múlva, egy…
…  váratlan pillanatban fölé hajolt az élet és azt súgta: kis-
srác, meghaltál. És egy idõsebb nõ igazán belényúlt.
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A zöldséges lány lesimítja görögdinnye mellét (3.)

Ez a cím már el is mondta a történet lényegét, a többi rész-
letkérdés. Köszönöm figyelmüket.
Szétpattant a görögdinnye héja, legalábbis majdnem. Szét-
csattant, és kibuggyant az édes, lédús, húsos-vörös belseje.
Pont erre vártam, egész nyáron, ezen az aszott, rohadt, tes-
pedt kánikula-kankós nyáron. Beszáradt férfi fehérjével, ki-
élezett képzelettel. Erre a dinnyére.
Állt a lány a göröghegy mögött az út szélén, árusította, amit
tudott. Megbízatása és tb-kártyajogosultsága, valamint apja
reménye és parancsa szerint dinnyét, a fényes valóságban azt
is, de a mozdulatból, 120-as sebesség mellett, már a látvá-
nyon messze túlhaladva is jól láttam: árul még valamit. Azt a
hatalmas, nyárra érett, szétcsattanó mellállványt, ami ter-
peszkedve ott kacagott a dinnyehegy fölött, az 50-es (tej)út
szélén, azon a vidéken, ahol zöld gyermekkoromban túl so-
káig és annyi mindent kihagytam a lédús alapmûfajból.
Már továbbhajtottam, amikor utánam küldte azt a sejtelmes
mozdulatot, a mellágyába süppesztve kezét – kéjesen lassú
volt, épp olyan, mintha õ egy buta, hülye 17 éves kislány
lenne, hatalmas mellekkel a szegedi úton. Torkomba szaladt
a kormány. Ám szemérmesen továbbhajtottam, úriemberek
vagyunk. A következõ dûlõnél dolgom akadt: dolgom, hogy
megforduljak, most már egyenesen a dagadó dinnyés oldalra.
A többit tényleg nem érdemes itt most fejtegetni, részletkér-
dés. Olyan aranyos és szûzies volt a lány, amilyent csak ame-
rikai popkoncerteken lehet látni. Tanita Tikaram, Lovers in
the City, dinnyeföldeken, árokparton az 50-es mentén. S ez
nem karikaka-túra.
Illedelmesen beletörölte a pici kacsóit a mellébe, középtáj
felé dagasztva a látványt. Beletörölte és lesimította. Ekkor
újra szétcsattant az egész hatalmas földgömb-gyümölcs,
szakadt, harsogott, recsegett, kéjelgett, szörcsögött, nyögött
az egész világ azon a fél négyzetméteren, amit betöltöttünk
ketten együtt.
– Jó napot, mondta, mit parancsol? A mellmérete láttán azt
hittem az elõbb, hogy búúúzni fog, vagy röfögni, mekegni,
de nem, gyönyörûen bugyborékolt a hangja, mint mikor
cefrét fõznek dugiban, otthon. Az szuszog. Igazi, természe-
tes báj, szépség, konstatáltam.
Átnyúltam a kettõnk között húzódó éktelen hõségen és alig fél-
méteres távolságon, és az éppen csapra vert sörös hordó ugyan-
csak erotikus szörcsögését hallatva, belülrõl kifelé meg-
igazítottam a mellén a ruhát: magyarul szégyenlõsen be-
takartam középen a tenyeremmel, amely kissé lentebb csúszott

közben, viszont jobban fedett, s ez engem is megnyugtatott.
– Itt a napon felforr a dinnye, mondtam szakértõ szemmel,
a hûvösbe kellene vinni, s Nagyon Intettem.
Megértette ezt a kifinomult célzást, de nem vette zokon.
Tárgyilagos hangon közölte a felrázott pezsgõsüveg plafon
felé repülõ dugajának részegeket õrjítõ szusszanásával:
– Ez nem eladó. Ez. (aláhullottam a kétségbeeséstõl)
Értem, mondtam, hiszen én is alföldi vagyok, épp arról a
kiskun vidékrõl. Értem, mondtam, mert most már mindent
értettem, földik lévén.
– De azért visszajövök érted, ha végeztél, mondtam.
Az nagyon szép magától, fejezte ki kislányos egyetértését,
s most õ értett engem földik lévén-módon.
Este ráért, egész éjszakákat.
Már 18 volt, most érettségizett, kitûnõre, felvették Szegedre
az informatika szakra. Nem eladó, semmije se. Az ideje se,
a kedve se, a büszkesége se, õ választ.
A dinnye játék. A saját dinnyéje. Miközben az apja termését
árusítja, eljátszik a hülye férfiakkal. Mind megáll, porig
csorog a nyála, kukkanni sem mer, ijedtségében 4-5 dinnyét
is vesz, csak még hogy téblábolhasson egy kicsit, nagy bor-
ravalót hagy, mert azt hiszi, hogy ezzel egy életre beírta ma-
gát a lány még csak most kezdõdõ élettörténetébe, s ha…
hmm… legközelebb megint erre hajt, elkérheti-e majdan
akkoriban a címét. A hülyék, mondja az informatikus.
Sohase tudod meg, hogy ki szeret meg, s hogy miért.
Hogy mi az a mozdulat, hang, szemvillanás, kimondott szó,
amely egy pillanat alatt odaköt máshoz. És mert nem tudod,
továbbmész, nem állsz meg, sohase leszel birtokában a
másik vágyérzésének, kimondatlan érdeklõdésének, annak,
hogy épp most szeretne téged megérinteni, megtapintani a
testedet, egyszer végigmászni rajtad, egyszer, csak egyszer,
de egy egész órát betöltõ módon. Pólusról pólusra. Szájról
szájra késõbb, mint a népmese, csókról csókra a talpadtól a
fejed búbjáig, több fejed több búbjáig.
Az informatikus már tudta ezt. Nem engedte ki a pillanatot
a kezébõl. A másodperc töredékét, amit akkor érzett, mikor
egy gyorsan elhaladó kocsi amúgy oda se figyelõ vezetõjé-
nek utána dobta hihetetlen melle látványát, a vágyát, hogy
bár most, éppen most! észrevenné éppen ez a hapsi, hogy õ
mindenfajta forróságtól feltüzelve áll ott a dinnyehegy mö-
gött… És az autó továbbhajt…, mert most, legalább most
az egyszer… se sikerült…, hogy az vegye észre, akit épp õ
szeretne, s ne a barmok bámulnák feszes melleit, amivel,
tudja, elég baja lesz majd 15 év múlva.
Éssss… a hapsi… Istenem, megállt… a hapsi visszafor
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Hogyan törjük meg a nõk tejjhatalmát? (4.)

Az elõbb még csak egy vacak kis papírom volt, legalábbis
a felszínes szemlélõ azt mondta volna: az csak egy vacak
kis papír.
Én azért másként láttam már akkor is, hogy beléptem vele
a gyógyszertárba.
Amikor kijöttem onnan, határozottan és bátran kezdtem
venni a levegõt. Valami nagyon megváltozott mostantól.
Lidérces, egész életemben visszatérõ depressziós kisebbsé-
gi érzéseket fújtam ki egy szuszra magamból az egyébként
sem patyolattiszta fõvárosi levegõbe, amitõl az lidérces és
depressziós lett.
Szétnéztem, erõs dölyffel a tekintetemben, mint egy igazi
matróna. És teljes joggal!
Anya lettem. Tejjhatalommal bíró, kiiktathatatlan, megzsa-
rolhatatlan, mindig gyõztes magyar anya!
Kezemben a Milupa Aptamil. A Tápszer. Most már nem
csak az a vacak kis papír, recept, amivel az orvos – tudta
nélkül – kiemelt a mindig megalázott, pondró férfiak sorá-
ból, hanem ez már a végtermék: a Tápszer.
Ha-ha-ha-ha-Bruhaha-ha-Ha-hhhhaaa-ha-hhhaaa-Hhh!
(elfogyott a levegõm a könnyezõ röhögéstõl – de az írás vé-
gén még visszajön!)
Mennyi kimondatlan, visszafojtott, méltatlan érzés, mennyi
alávaló fájdalom szûnt meg egyszerre! Egyszerûen hazame-
gyek, bevágom az ajtót már a nyitásnál, csizmám sarka léket
vág a márványon, odazúdulok az éppen tejhatalmát gyakor-
ló „muterhoz”, Ha-ha-ha…(ld. fent), laza mozdulattal, ha-
nyag fölénnyel jelzem, hogy megjött a konkurencia, semmi
ájtatoskodás, hogy így édesem, úgy édesem, van-e elég te-
jed? Semmi.
Megjött az örökké tartó konkurencia. A Tápszert komótosan
felfõzöm, nem többet, mint 100 grammot készítek, ne egyél
annyit, fiam. Messzirõl lóbálom nõies kezemben az üveget,
tele áttetszõ tejhatalommal, s mit ránk kentek a századok,
lemosom a gyalázatot.
Gyere, fiam, itt a kaja!
Mit szenvedtem, hány meg hány feleség fölényét voltam
kénytelen elviselni, akkor is, ha nem volt esetleg gyerme-
künk (bár néhány volt általában) – lesütött szemmel nézni,
amint meglóbálták a mellüket, csak úgy szemérmesen,
hogy na, lala, itt a jövõ! Te mit lóbász?! Nem tudtam lóbáni
semmit se.
Most itt lóbálom az üveget, benne a jövõm, a presztízsem,
a visszatérõ patriarchátus, a nõi hatalom kardélre hányva. A
fiam kissé szervilisnek tûnik ebben a pillanatban. Kapasz-
kodik a muter tejes zacskójába, a szájával csücsörítve in-

cselkedik azon, s nagyokat kortyol – tisztán úgy, mint én
egykor a sört a KISZ-tábori ivó versenyen, üvegbõl, 6,2 má-
sodperc alatt. Kortyintgat könyörtelen egykedvûséggel, gye-
re fiam, itt a kaja, nem hallod? Eszembe jut József Attila ide
vonatkozó sora, „hagyjad a dagadt anyád másra”, persze, én
nem ordítottam, nem toporzékoltam, mert A Tápszer úgyis
gyõzni fog. Venceremos.
A venceremos szóra a fiam rám nézett, kissé kétkedõn, s
ekkor, ekkor elõször megértettem, hogy a gének tényleg
megõriznek, megörökítenek mindent, akár évtizedek múl-
tán is visszahatnak – lám, itt ez kis krapek is, és most vigyo-
rog rám, röhög majdnem, tán még kacsint is – ez kacsintás
volt, lókötõ? -, valahogy átörökölte a 25-30 évvel ezelõtti
nagy nyögéseket (KISZ-táborok, mindig csak ezek a kis tá-
borok), amikor átkiabáltak hozzám a szobánkba, a túlsó pá-
rok a túlsó párnákról: bírod még? – s én üvöltöttem vissza:
venceremos.
Elõd mosolyog. Belül érzi, mit örökölt, s ez némi elégtétel-
lel tölti el.
Ráveti magát anyja tejhatalmára. Mégis korrupt lesz a gye-
rek? Ki kellene rángatni ebbõl a latyakos fertõbõl, még ide-
jekorán. A bal kezem üres, a jobb oldalon fityeg a cumis
üveg – észrevették?: „fityeg”. Semmi lóbálás, erre csak most
jövök rá én is, írás közben.
Böfögtetés címen – én vagyok a családban a nagy böfög-
tetõ, háttttt… – elkérem a kicsit, és kitántorgok vele észre-
vétlenül a konyhába. A félhomályban népdalokat dúdolok
neki, s óvatosan áttolom a súlyát a bal karomra, mintha rin-
gatni készülnék. A fiú, 7 hét korral a nyakában, elég gya-
nakvó lehet, dünnyögni kezd, de nem népdalszerûen, ha-
nem kissé rekedtesen, ami az ordítás nyitánya szokott lenni.
– Nyugi – mondom most, újonnan szerzett patriarcha fen-
sõbbségemmel, nyugi, s a jobb kezemben lévõ üveget las-
san a szája felé közelítem. Javára szóljon, érdeklõdéssel kö-
veti az evolúciós kísérletet.
– Táp-szer! Mondd utánam, fiam: tápszer. Tö. Tö. Á. Pö.
Nem pü, pö. P.
Kiköpött anyja. Nem mondja. Kapálózni kezd. Kiveri a ke-
zembõl a tejhatalom grádicsát, a gyõzelmi mámort, amiért
Caesar is átlépte a Rubicont. Kiköpte, az anyját! Passzí-
rozza kifelé a fogatlan szájából az Én aranyos kis
Tápszeremet. Vicsorogva csorgatja le a szája szélén a
megváltásomat! Fintorog hozzá, ha így haladunk, elkezd
üvölteni, itt, Itt, az Én Karomban, fenn az égi gyönyörök-
ben?! De nem. Elõd feláll a karomból, leporolja ruháját,
megveregeti a vállam és azt mondja:
– Te már annyi mindent ittál már, idd meg te. Megyek 
vissza anyához. (Itt jön vissza a röhögés, könnyes.)
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Családi állapota: nõk (5)

Ritka szerzet. A számmisztika jegyében 222-ig számolta,
aztán megállt. S nem tudta, lesz-e még egy jó fázisa.
Állóképessége romlott, néha összeesett, s a fele lett. Szá-
molhatta volna tovább is, volt mit, de az már annyira gyér
volt a korábbiakhoz képest, hogy mindig szégyenkezett, ha
rágondolt.
A sok kis szórványból eljutott volna pl. 333-ig is, de e kü-
lönbséghez tíz évre volt szüksége, azaz tényleg félárbocon
lógott ahhoz képest, hogy maga az alapteljesítmény, a
misztikus 222, az etalon sem igényelt többet 10 évnél. S
akkor most mire fel!?
Vakarta a fejét, csinálnia kellene még valamit, de kivel. 
A házas ág nem volt az erõssége, mind a négy házas ága a
nõk miatt hagyta magára. A nõk a jelek szerint nem bírják
egymást. Pedig a négy feleség – ha tudnák! – mi mindent
köszönhetett annak a virágozzék ezer virág tanul-
mányútnak, amelyet a fenti misztikumokon folytatott.
Ahány ház, annyi megcsalt férj; annyi áhítozó lány; annyi
menyasszony, elvált nõ, s áttételesen – õ volt az áttétel,
elszántan – mind-mind gazdagította a feleségeit! S a
cafkák! Mikor már elég gazdagok voltak, feldúltan
távoztak. A házas ág nem vonzotta többé Palit, Paját, pejkó
Palkót, a nõk kedvencét.
Valamit tenni kellene, most, hogy végleg szabad.
De mit? Miért van az, hogy így, szabadon, kötelék nélkül
nem érdekli már a tapasztalatszerzés? Most láncon vo-
nultathatná fel a nõket, rabláncon, nyakláncon, Eszter-
láncon, de így, hogy nincs egyetlen, legalább egy
nyavalyás kis felesége, nem érdekli az egész. Meddig tart
ez a szörnyû állapot? Mert azt felejtsék el, hogy a szabad
préda kedvéért, az új nõcsapatok kedvéért még egyszer
megnõsül, csak és csupán azért, mert olyan édes megcsalni
a feleségeket. Jó, édes, de inkább lemond a nõkrõl.
Most itt tart. Vakarja a fejét, mindkettõt, egyik se túl-
ságosan látványos így csupaszon-põrén.
Pedig olyan jól megvolt a foglalkozásával. Akárhányszor
megnõsült, elõvette a nászéjszaka után (közben sose!) a
tudományos diákköri konferencia résztvevõinek listáját,
kikotorászta a táskából, késõbb a számítógépbõl a fitness-
és életmódtanfolyamokon részt vevõ menedzsernõk
névsorát, ránézésre választott a májusi érettségi fotóalbum
lányai közül néhány értelmes arcot – elve az volt, hogy
csak értelmes, becsületes nõket érdemes gyûjteni –,
fõorvos barátjától elkérte a gyógymasszõr lányok
beosztását, kínosan ügyelve arra, hogy a nászéjszakán ne
veszítsen sok energiát, hogy reggel be tudjon menni a
hivatalába, s nekilásson a valóságban is a listázásnak, még
mielõtt megbánná, hogy megnõsült – a nõtlenség érzése

ugyanis minduntalan impotenssé is tette. Kellett neki a
csalárdság stimuláns hatása. De tényleg – mi kellett neki?
A trófeák száma? Nem, soha nem beszélt róluk senkinek,
csak és kizárólag az érintett nõket hozta lázba becsületes
vallomásaival, hogy a nõ, X pl. a 138., de az elõzõ óta több
mint két nap telt már el. A nõk ettõl az õszinte szótól
teljesen lázasak lettek, levetették minden ruhájuk után
valamennyi gátlásukat, s a bizonyítás ezt követõ óráiban
mindent megtettek azért, hogy legyõzzék ismeretlen, de a
vetélkedésben nagyon is fontos elõdjüket/utódjukat. S
tényleg, mindenki gyõzött. Legyõzte önmagát, unalmas,
megszokott pózait, allûrjeit, s a rászakadt szabadság mohó
érzésével
Innen soha nem mondja tovább, ez már a szemérmesség
síkja. De ami az amazon versenytársak mohó küzdelmét és
eközbeni harcmodorát illeti, hát
Megint elvált. Szürke, unalmas, ismerõsen hangulattalan
napok, talán hetek, hónapok következnek, kinek kell egy
új nõ, ha nincs felesége! 
Leesett a vérnyomása, semmi nem maradt a lüktetésekbõl,
lehazudja magát a régi, a versengésre lázasan jelentkezõ
nõk elõl, az újakat kikerüli az utcán, mindig a túlsó oldalon
jár, emitt, emezen, amihez képest túlsó a túlsó, fel se mer
bukkanni, s csak nagyon bambán veszi észre, hogy így
nincs túlsó oldal. Ekkor végképpen kikerül a semmibe.
A 0-pontra. Vergõdik a G-pontok és a 0 közötti üres
tartományban, mégiscsak kéne egy feleség? S máris fel-
üvölt: inkább kasztráltatja magát, jelentkezik eunuchnak,
transzvesztitának.
Mégis kéne egy feleség. Egy ösztönzõ erõ, mert ha megáll
a 333-nál vagy valahol ott, ha csak piszkálgatja a le-
hetõségeket s feleség nélkül nem tud – mert hát tény: nem
tud! – élni velük, ki fog száradni.
És itt elérkeztünk a dialektika csúcsához, a tézis-antitézis-
szintézis magas röptéhez. Csak felfelé van haladás, csak
elõre, s ha valaki azt hiszi, hogy a csúcs, A Csúcs sok
helyen van (lélekben, szívben, személyiségben, szolidáris
érzésben – szokták gügyögni az okosok), most azt mondja
Palkó: az a bizonyos csúcs csak egy helyen van; persze,
igaz, hogy sok helyen van, abban az értelemben, hogy az
az egy hely az nagyon sok helyen van. Ahány nõ, annyin.
Ettõl nagyon megnyugodott, felvidult, és már nem is
érdekelte, meddig ér el a számmisztikában. Megnõsül,
mégiscsak, nincs is annál jobb. 
Az élet kinek baksisért, kinek bakfisért folyik.
Torzonborz korszak következik. A válással járó állandó
fenyegetettség közepette most, most elõször úgy kellene
begyûjteni a menyasszonyokat, hogy közben szeresse a
feleségét. Hova jutottál, istenem!
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Halványodik (6.)

Egyszer, egy szép napon…
Egyszer meg egy csúnya napon.
Mindennap. Egyszer, valamikor. És csak egyszer mindennap.
Akkor is csak egyszer.
Késõbb minden másnap. Húsvét másnapján, Karácsony más-
napján. 
Ha még egyszer lehetne?!
Éjjel többször is, sokszor, arra ébredek, hogy a kezem az éj-
jelibe lóg. Ilyenkor kõ-realista leszek. Ilyenkor, gyakran, ki-
megyek. Régen, egyszer-egyszer, elmentem. Most ki. Ki-
ki. Vár a W.C.
Álmomban kentaur vagyok, és a szügyemmel nõ-falakon
gázolok át, medencéken, gátakon, hegy-völgyeken, járato-
kon keresztül hágva száguldok, cuppantok egy nagyot a ke-
rítéseken belülre.
Húsos falatok illatát szippantom magamba, a hússal együtt,
két kézzel szedem szét ízekre mindet. És kiesik a fogsorom.
Ekkor lóg a kezem a …
Kerekded minden, ami csak elõttem van, régi jó formaérzé-
kem hold-gömbölyûvé varázsolja a lógó melleket és a ren-
gõ tomporokat is, és mezítelenül tolakodnak felém, belém.
Ez melyik nõm? Bátorít, gyere. És ismét kimegyek…
Éhes disznó makkal álmodik – súgja az új ledér, és hogy
félre ne érthessem, hangosan röfögni kezd, majd ráveti ma-
gát a makkra. Tényleg éhes lehetett, sóhajtok fel, és agg fe-
leségem meglök, hogy ne hánykolódjak már annyit éjszaka.
Kitör a vulkán, vulva-vulkán, tüzes, maga alá temet. Forró
láva ez, bizony, de érdekes fajta, nedves benyomást kelt. A
dombon Vénusz ágaskodik, egy kis sikló menekülne, bá-
mul ide-oda, hegyesedik, pipiskedik, majd visszabújik.
Áhítattal nézem, csitt!, ne mozdulj, mondom magamnak,
ilyen már nincs, nem lesz. A sikló eltûnt, Vénusz a dombon
alszik a combomon, agg mama belém rúg.
Valakinek, aki nagyon el van foglalva magával és velem, a
torkán akadok, mint a szó. Kicsit köhécsel, krákog, de de-
rék fajta, nem adja fel. Még alaposabban a torkán akadok,
ekkor már levegõt is alig bír venni. Neki azonban ilyentájt
presztízskérdés, hogy egy szót sem szól. Késõbb is csak any-
nyit: bocs, nem megy bentebb. Rendes, dolgos lány. Lepedõ-
mön nyirkos foltok, mama mos majd rám, az árva. De mi a
vegyértékük? Sose derül ki. Valami. Ez a pontos.
Egy lány azt véli, lantot tart a kezében. Gyengéden felhan-
golja, pengeti, gyors és lágy lányfutamokat játszik rajtam, a
szeme fénylik, hattyúnyakával szinte bebújik a húrok közé,
valami titkot sejt. Tépdesi, a finálé bajnoknõje címet sze-
retné megszerezni. A plusz kéttagú nõi kórus abbahagyja a

kántálást, õk is a hangszert részesítik elõnyben az egyszó-
lamú vinnyogás helyett, az egyik a húrokat szaggatja, a
másik tárogatózni kezd. Mielõtt többen jönnének a karba,
csiklandozni kezdem magam, hogy gyorsan felébredjek,
mert ezt tényleg nem fogom kibírni.
Függõleges hágcsón egy akrobata adottság érkezik, az aj-
kam felett kezd körözni, spárgája tökéletes. Elengedi a hág-
csót, meghág, csókol, hágcsók. Aludnék még itt e ponton
egy kicsit, mert nagyon gyors és felszínes volt minden, a nõ
még rám flikflakkol kettõt, gomolyog körülöttem a nõi 
anyag, aludnék még a szaltó mortáléig, de a macska na-
gyon büdös lehet. Már fenn is vagyok.
Kürtös jõ! A tárogatós megszégyenül, õ csak úgy fújdogál-
ta, fújdogálta, most meg jön egy ismeretlen dromedár, és
kiszívja az egész levegõt a térbõl. S mi a fene? Nagyokat
szökdécsel hozzá. Le s fel roham. Több mûfajban dolgozik.
Síposok, szaxofonosok fesztiválja kezdõdik. Oboa most a
fõ szám: ez a kettõs (nád)nyelvvel, gyönyörû magas hang-
és testfekvésben játszó lány tényleg ért a francia eredetû
hangszeréhez. Egy veréb száll be a nyitott ablakon a háló-
ba, és nedves, rejtélyes hivatású foltot hagy az arcomon
reptében. Ütök a levegõbe kettõt.
Vékony hártya tárul a szemem elé, alig látható finom ere-
zetek, Dali festményében lehetne ilyeneket látni, ha Dali lá-
tott volna ilyeneket valaha is. Tágul-feszül a hártya, majd
mint rügy a sziromnak, megrepedve enged.
Egy sellõ lép ki a vízbõl, most megint kentaur leszek, a nap-
fény is szégyelli magát a lány tündöklõ fényétõl, muszáj a
hátsó lábamra állni, ettõl és más látványosságaimtól a sellõ
elájul, karomban ébred hullámokban, amelyek négypercen-
ként törnek rá eldöntõ erõvel. Õ is a siklójával játszik, azt
hiszem, saját magát szórakoztatja elsõsorban, bár én is oda-
adó tudásszomjjal tanulmányozom a kis sikló mozgástech-
nikáját. Persze, csak lesve, mintha nem is azt nézném, ha-
nem a…
Nem tudom meg soha, mi az az a…, mert engem ér el a hul-
lám. Beszélgetünk vele egy kicsit a nõkrõl, a hogy s mint is
volt az komám állapotairól, kétszer is majd’ elájulok, olyan
erõs a hullám. Aztán kimerülten rábízom magam a négy
nimfomániás leszbikus maszturbánsra, õk legalább vigyáz-
nak rám egy kicsit ebben a túlhajszolt, érzékileg lealacso-
nyító világban: kölcsönös ösztöneik távol tartják õket tõ-
lem, következésképpen mama reggel nyílt tekintetû, kipi-
hent férjecskét lát maga elõtt, s nem kell amiatt aggódnia,
hogy ha már nem is tudja, hol jártam az éjjel, legalább nem
költöttem-e túl sok pénzt.
Az ember igénye a boldogságra végtelen és alapos.
(A tárogatós zenekari tag még most sem hagyta abba.)
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Õszbe vegyülõ fejjel (7.)

Ha a télbe lépek, lefagy a lábam.
Ha a tavasszal kokettálok, megcsal s kinevet.
Ha a nyárnak engedhetném át teljesen magamat? – Nem,
annyit nem érdemlek. 
Ha az õsz befogadna egy ilyen…, mint én…
Benne elvegyülni talán mégis a legszebb. Számban forró
nyári csókokkal, s bár most éppen lehajtani készülök a fe-
jem, elhullatok mindent, integet már… integet… igaz sze-
relmem, minden vágyam, összes sikerem és reménységem,
integet már most is, a hulló lombjaim alól, a telet lerúgó ta-
vasz. Ilyen szép az õsz.
Mint kényes apácák, úgy vonul fel elõttem a tél. Tisztán, hi-
degen, megérinthetetlenül, nyomot sem hagyva. Úgy marad
minden a fagy alatt, ahogy volt, mikor jött – félholtan. Va-
lami mégis történik az örök álom alatt, az apácakisasszonyok
kisöprik a fáradt, elhasznált levegõt, erõt tömnek fáradt
testembe. Amelyet úgy, de úgy elhasznált a kikelet és a nyár
tobzódása, az én szertelen õrjöngésem kéjjel, kudarccal, fény-
nyel és kiszárító aszállyal, viszállyal.
Vonulnak vissza az égen az apácák, sorban terelgeti õket –
szoknyájuk alá azért bekukucskál általános ellenõrzésre! –
az elsõ tavaszi szél. Ami persze inkább az utolsó téli, de ez
most nem érdekes, utólag úgyis átminõsül minden azzá,
amivé szeretnénk. Szinte lesöpri a fehér kendõket, hordozó-
ik kelletlenül veszik tudomásul, hogy eddig tartott jótékony
szolgálatuk, most bûn jön, õrület, szökkenõ járás, kinyíló
pajzán lelkek, sárba taposott hólé. Lötty lett a fagy, buja hen-
cegés röhög a téli keménységen. Most minden puha lesz,
lágy, selyembõl szövik az árnyékot is, most a téli rongy leke-
rül rólunk, hogy a test pompázzon. Ilyenkor majdnem egyen-
rangú a hajléktalan koldus is.
Táncolunk a kiszüremlõ, eleinte bizonytalan füttyökre, a ma-
dárdalokra. A hantokon át virágot nyújtanak felénk
szeretteink, egész télen ezeket tartogatták a kezükben, csak
nem volt még fényes lámpás fönt: a tél sötét. Most a Nap
vezeti felénk az új virágcsokrokat a föld alól.
Testünk burjánozna, meg is kell duplázni õkelmét mielõbb,
legalábbis számtalan kísérletet kell tenni rá, erdõkben, bok-
rok alatt, jobb sorsra érdemes autóüléseken, padokon, vízpar-
ton – rutinból az ágyban is. Ez az ágyékok végtelen harcának
ideje, az apácák ezért is vonultak félre. Pillanatfelvételeket
persze készítenek, egyszer még tán angyalok lesznek, s akkor
be kell számolniuk az Úrnak az ismeretlen bujaságokról.
Nem, persze hogy nem lehet minden lányt az ágyadba vinni
– legalább kísérletet kell tenni rá.
Háromezer színben torkollik a tavasz a nyárba, amely nem

tesz mást, mint – izzadságcseppekben úszva, ölekben kúsz-
va – megismétli édes kis húga iménti vágyakozó szerelmi
szokásait. Fertelmes!
Nyáron tényleg reszketnek a bokrok, recsegnek a padok. A
forróság összeolvasztja a földet és az eget, a valót és a vá-
gyat, szétválaszthatatlan a fehér és a fekete világ. Örök fény
birodalmában élünk, az éji sötét is nappali teremtõ erõvel
ölel át. A gólyák telerakják ágyainkat gõgicsélõ kétlábú em-
lõsökkel.
A szegényeknek is terem a rét, a föld, amely tavasszal értük
is teherbe esett virágaival, bimbóival, állataival.
Mondjunk búcsút e bõségnek. A dolgok vége az elmúlás. S
mégsem?! Az õsz jön?
A kertek megteltek adománnyal. A madarak már felnevel-
ték fiókáikat, megduplázódott az élõvilág is. Versengés in-
dul a természetben: ki tud szebben búcsúzni a teremtés iz-
gatott, túlfûtött napjaitól.
A lányok átölelik duzzadó derekukat, szerintük már két em-
ber kacag, ha kacagnak. Nem lesz férj? És?
A férfiakat bor szürcsölgeti hajnalig, a munka kezd elfogy-
ni, lehet pihenni is, a dandár most vár. A hajléktalanok is
boldogok: éltek még egy ajándék évet. 
Azért… sokan elkezdik becsukni az összes ablakukat.
És ekkor jövök én, az én életem. Szárnyaló tavaszok, vihar-
zápor-jégesõs nyarak után most, mikor a jég leverte a hajam
nagy részét és csúzt csempészett a csontomba a hõség, las-
suló léptekkel simogatom a múltamat, s sántikálva-kacsáz-
va lötyögök a jövõ után. (Súgó: Õ röhögve el…) Körülöt-
tem színpompa, olyan látvány a fák koronája, hogy megiri-
gyelem õket: az enyémet miért nem kímélte az Idõ? Vagy
csak hiú, eszement remény ez az erdõk részérõl, hogy az
utolsó látszatdemonstrációval feledtetni tudják, hogy a fe-
jükrõl hamarosan leesik a nap készítette korona?
Gyõztesnek érzem magamat még így is. Szorgalmas napszá-
mos voltam, aki nem zabálta fel azonnal az összes lepoty-
tyant morzsát, mikor felvette a földrõl. Aki újra vetett, ha ki-
égett a csíra. Aki felállt, ha fellökték az ökrök. S iszonyú na-
gyot csapott a nyakukba-farukra.
Jó így megbékélni. Hogy a képzeletbeli tükörben nem isme-
retlen torzót látsz, hanem a magad jó ismerõse vagy. Jó em-
bere… Hogy bár megpróbáltak bekoszolni, nem lettél szeny-
nyes. Hogy a csókok befedik a ráncokat az arcodon. Nem a
rúzs. A csókok érintése az érdesen.
Hogy neked meleg a kenyér szárazon is. Hogy a levesed ak-
kor sem hûl ki, ha négynaposan eszed egy dunsztosüvegbõl.
Hogy ha arra jársz, mégiscsak elkezdik felhúzni az összes
épp becsukott ablakot.
Hogy mindig él a társad, mert az élet az örök társad.
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A kaszás. A világ amonnan (8.)

Nem olyan harsány a nevetésem. Ennyi a különbség. Javára
szól, hogy itt mindenki egyenlõ. Egyelõre. Mert itt is lesznek
kufárok. Más vérét hörpintõk. De ez már elég alvadt vér,
tényleg szemeteknek való.
Magammal hoztam ide is a földi örömöket. Innen jól látszik
a csillagos ég, a telihold, és nesztelenül lehet figyelni a tücs-
köket. Sõt, megértem a nyelvüket, a szólamaikat. És te is
mindig itt vagy, éppen akkor, mikor rád gondolok. Akkor
mindig. Mi kell még?
A világ egyszerû lett. Fönt is csak mi bonyolítjuk túl. Ugyan-
olyan egyszerû pedig, mint itt. Lét és nemlét. Oxigén, víz, táp-
erõ. Ezek itt most látszólag fölöslegesek, valójában azonban
nagyon is hozzátartoznak a feltámadásomhoz. Hogy kap-
hatnék erõre nélkülük? Én leginkább rózsa szeretnék lenni,
hogy ne legeljen le semmi, de te mindig megtalálj a színem-
rõl. Olyan, mint a szívem színe, s azt te mindig megismered.
Hány év eltelt már, és soha nem voltam magányos egyetlen
percre sem, pedig itt elsõ látásra minden mozdulatlan. De-
hogy! Fönt az ember magányos, mert a magány mások hiá-
nyához képest az. Itt azonban teljesen autonóm vagy. Töké-
letes. És minden mozgásban van. Meg kell halni ahhoz, hogy
felfedezd: mégis létezik a perpetuum mobile. Totális kör-
forgásban él az egész világ. A természet hajthatatlan uralma
alatt ugyan, de az legalább bölcs úr. Bölcs, mert tudja: a leg-
fontosabb, hogy kiszámítható legyen.
Ott fent minden ember törvényt imitáló  improvizáció, a tett
puszta alkalmazkodás. Jobb lenne tudniuk, hogy a termé-
szet a mindenható. Nem szabadna megsérteni egyetlen sza-
bályát sem. Az ember azonban önfeledten hisz a munkájá-
ban, a maga képére teremtett istenben, és a kettõ hatására
önmagában, mint a természet csodájában. Akkor lesz cso-
da, ha már egyáltalán nem tud meghalni. Mindaddig csak
annyi, mint a plankton. 
Elõnye-e, hogy viszont tudja magáról, hogy az, ami? A
plankton viszont nem. Bár senki közülünk nem tudja végül
is, hogy mit tud a plankton, az elefánt, a kolibri.
Testvérként nyújtanám felétek a kezemet, ha már akkor nem
fogadtátok. Beleírnám, hogy tényleg, fiúk, higgyétek el:
mindenki egyenlõ itt, ahol a világ lényege nagyúrian elren-
deztetett, hogy kár akkora bütykös, mosdatlan lábbal rugdos-
ni, rombolni az alapot.
Innen nézve nincs semmi különbség a csillagok és az én ki-
csit kiázott gödröm között. Én ott vagyok bennük, s õk itt
ragyognak rám, sõt néha úgy érzem: osztatlanul bennem is
ragyognak.
A nevetésem nem harsány, ez igaz. Nincs ujjongás, tánc,
sört nem mérnek csapolva.

De itt nem kell kirekesztõ bandák részének lenned, vörös
tapsra verni a tenyeredet és idegenek pénzét puszilgatnod.
Egy vagy a vízzel, a földdel, és ha jó nagyra tágítod a tüdõd,
akkor oxigént is tudsz magadba préselni bõven. Itt, a virág-
ágyás alatt minden tiszta, a 6-os busz soha nem pöfékel rám
olajat.
Minden a te virágod. Én is az vagyok, valamelyik gyökerét
én erõsítem tovább, vigyél haza belõle a gyerekeknek, ül-
tessék a gesztenyefám alá. Megsúgom: az ott, az a leg-
erõsebb gyökér – ha majd kihúzod – tényleg én vagyok;
legalább három évig morzsolgattam bele a szívemet. Az 
egyik pitvar túl üres volt, azért tartott ilyen sokáig. Meg itt
különben sem kapkod az ember, direkt jó, ha valami tovább
tart s örökéletû lesz.
Legalább te nevess most harsogva. Jó sokat. Ez az, amit az-
tán nélkülözni kell. Min röhögjön az ember, ha virággyökér?
Semmin. Ezt te is tudod.
Talán van még valami, ami hiányzik. Itt ugyan tényleg na-
gyon bölcs lesz az ember, sokkal inkább, mint fent. De hi-
ányzik valami… nehezen mondom ki, mert fönt nem érde-
kelt túlságosan…
Itt hiányzik a boldogság. Mindent értek, tanultam minden
hibából, a legjobb kormányoknak, de még a liberálisoknak
is megmondanám, mit kell tenniük a jóért. Nem vagyok
azonban boldog, e szót magát se tudom értelmezni, mert
nincs mihez képest. Fönt nem tanultam meg, itt meg elfelej-
tettem. Ezért hasonlítunk mi a planktonra. Ennyit õ is tud
betéve.
Elföldeltek, fölkelek. Ez nem gond. De pl. hiába van itt ren-
geteg víz. Nincs tûz! Nincs benne kipirult arc, egy cigány-
lány körülötte (nem is volt fent se, csak úgy elképzeltem
magamnak). Nincs tüzem. Ez a baj.
Elégtem. Ez a halál. Elõször kiégünk, az a félhalál, aztán el,
teljesen. Az élet ég, a halál nem. Ki találja fel a tüzet itt? Az
lesz az igazi nagy Megváltó. Ha itt lesz tûz, akkor nincs szük-
ség fentre.
Addig azonban néha csak-csak felkacsintok. Hallgatózok
egy kacagó harsány nevetésre, és megpróbálom utánozni.
Még a nyöszögésnél sem tartok, hangtalanul hápogok. Pedig
az tényleg boldoggá tenne, itt elõszörre. A sör, az ujjongás
elmaradhat.
És persze addig mindig a tûz után matatok. Még csak egy
talajvíztócsába ér a kezem, de nem adom fel. Addig súro-
lom, dörzsölöm a kavicsokat, a föld porát, míg csiholok egy
szikrát, aztán lángot, csóvát, fel az égig. Kerüljön bármeny-
nyi munkába is.
És akkor… Munka. Tûz. Akkor már majdnem ember le-
szek. Igazi, egyenes, dolgos, tüzes ember. Szóval…
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Szegény híd

– Nyelem én, uram, a nyálam. Legtöbbször ez a napi fröcs-
csöm. Tisztán nem szeretem, inkább nyalom hozzá egy ki-
csit a szám szélét, ha kell, úgy az idõ is jobban telik. Vézna
vagyok, igaz, de a testemben még ott a mag, Marcsika a
megmondhatója, kár, hogy neki már nem lehet gyereke. Jó
volna, gyerek. 
A munkámból meg a lakásomból úgy számûztek igen rég,
mint éh az ordast, egyszerre mindkét létembõl: otthonról s a
gyárból. Megszûnt mindkettõ, azóta ingyen tósztokat mon-
dok a létezõ világok legjobbikára. Kannából.
– Kis utcákban, kapualjakban és terek alatti bokrokban
kanyarog a sorsunk a nagy és igaz végsõ gyõzelemhez, az
már messzirõl látszik, hogy mi érjük el. Ha nem találjuk meg,
lopunk egyet-kettõt belõle. 
Látja a szemünket uram, milyen szomorú? A hûségtõl, a
hûség iránti vágytól, hogy egyszer az életben, még egyetlen
egyszer hûségesek lehessünk valamihez, ami ezt igényli. Mi
most dudva vagyunk, amit ki kell rángatni. A kutyák itt a
téren gondtalanabbul heverésznek, mint mi. Nekik van gond-
juk, mi gondtalanok vagyunk, ez jól látszik. 
Éber a szemük, a miénk mélyfényû, tompa. Õk vigyáznak
valamire, nekünk nincs valakink. Ha beléjük rúgnak,
odamarnak. A mi véknyunk érzéketlen már.
– A salak alatt a tûz még pislákol, lángra is kaphat. Így lapu-
lunk mi is lent a mélyben, hátha lenne még tûz. Végtermék
lettünk az új erõk alvégében, már nyelvcsapásokat se vár-
nak tõlünk, azért ugyanis hála járna nekünk, s egy kis ala-
mizsna. Jobbak vagyunk kilökve.
– Uram, látok reggelente néhány új profilt a kocsijában, né-
hány új alaptípust. A hörcsögszájút. A röhögõ gyõztest. A
többieket átszabót. A jograblót. Az éhbérgyártót. A lány-
üzért. Látom fellibbenni a privatizálás aranyköntösét. Két-
ezer holdat úszni a kocsi után, kárpótolt földeket, a mögöt-
tük nincstelenné lett kisparasztok árnyait. 
Mi mindent látunk itt a Margit híd felhajtójánál? A lánctalp-
pal tipró vállalkozót. A perverz közönségsztárt. Vérszopókat
sorakozni a még megmaradt jussért, vérben mérve. Miért
lennénk mi itt alvégnyaldosók, uram, ennél mi többek
voltunk egyszer? Megéltünk a két kezünkbõl, nem kellett
hozzá más teste, testnyílása, földje, pótolt kára. 

Kárpótlás uram?! Akkor tehát újra van kár? – és azt is
pótolják egy újabb kárral? Ingyenjegyen vett új dagadtság?
A régi dagadtak mellé ragadnak? De uram…!
– Visszaütnék miszter, de gyenge vagyok. Iszapban élek,
azt taposom, s ha néha kikecmergek belõle, szédelgek-tén-
fergek a hétköznapi lét aszfaltján – inkább visszalépek a sa-
ját sorsomba. De szívesen sütnék billogot azok arcára, akik-
rõl beszélek, messzirõl megismerem valamennyit. Nekünk
csak ez maradt, figyelni, figyelni, fürkészni szótlanul, ne-
hogy valaki meghallja. 
Látja-e, hogy semelyikünk arcán nincs hálavigyor, amikor
elvesszük a kicsorgatott forintokat? Nem az övékét adják,
elvették valakitõl. 
Azt is féltik. 
Csak az idõs nénik-bácsik és a középkorú hölgyek, egy-egy
lány kezébõl esik jól az õszinte ajándék, az olyan, mintha a
féltett gyereküknek adnák. Büdös a nagyfejûek pénze, mint a
mi testünk, így a kettõ egy kukk nélkül elfér egymás mellett.
Visszaütnék, de nincs erõm, és nem tudom, kinek. Kis kuki-
maki proli vagyok az utca porában, uralkodó osztály egy teli
bilivel a kezében. Fagyos az arcom.
– Összeszorított combú utcalányok vagyunk, fázik a sze-
mérmünk, és már azt akarjuk, hogy valaki bennünk akarja
melengetni a fölöslegét. Itt kell serénykednünk nekünk is az
utcasarkokon, hazamenni a bokrok alá a papírkarton
menhelyekre, széttárni a lábunk és ami jön, beengedni,
hiába tilos, mert különben e büdös nyomorból egyenesen a
csatornába hullunk. 
Igen uram. A lányok – a mi lányaink – naponta hétszer ki-
nyitják a testüket, hogy egyszer jól betömhessék a hasukat.
A mi testünk nem kell senkinek ingyen sem, pénzt a kocsi-
ablakból azért kapunk, hogy tûnjünk el gyorsan, rossz lelki-
ismeretet keltünk. 
– Bunkózó idõben élünk. Ha lehetnének most talpasok, az
lennék én is, bunkóval a kezemben, ha ilyent kér ez az idõ.
De most rend van. Legalább orvlövész lehetnék, a magam
szórakoztatására. De kire lõjek? Mindenkire nem lehet, s én
nem látom, hogy a hétpecsétes nemzeti nagy titokban melyik
pecsét mögött melyik gazember vihog. Mert most jog van.
Útonálló vagyok, az is maradok, csakhogy út nincs, csak ez
a rövid, pár méteres duplakanyar a Margit híd felhajtójánál,
a Rózsadombról a Parlament felé. És ott még szegényebb.
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Ss-se-mmi

Lassan, óvatosan nyúlt feléje a kéz, ezt jól látta. Félt is egy
kicsit, és inkább nem nézett oda: nem látta. 
Szép kéz volt, nem vitás, a gyûrût húsz éve minden nap
látja rajta, még nem hízta ki.
Kínos lazasággal dudorászni kezdett, s vigyorgott egyet, amit
aztán alig bírt visszaerõszakolni a kiinduló helyére. A gyûrû
kezdte foglalkoztatni: meddig még?
A kéz megállt. Ez a választópont. Ha innen továbbmegy, vé-
ge. A söröskorsóját még egyszer nem öntik ki a földre.
A nõ nem tudta, hogy most elvégzi. 
A múlt héten a gyerekeket küldte át – igaz, még csak kisko-
rúak, de nagyon ügyesek: sportolnak, mint egykor az apjuk
–, és azok a megbeszéltek szerint a volt sportoló apu arcába
löttyentettek egy sört, nem sokat, csak egy fél korsóval. 
Mindenki röhögött, félrefordult kínjában akkor – de mi lesz
most. 
Az mégis más, ha a gyerekek… az jó móka, de ha az asz-
szony? 
Az itt patás ördög. Megállt a korsó, reszketett a szív.
A férfi fülében rendesen vonyított a világ. Kutyák ugattak
mindenütt. 
Bámészkodott fölfelé, megpróbált valami fényt felderíteni
fönt, az utca felõl, de az ablak kosza jól zárt. 
Mellékállásba helyezte az eszét, már jó régen: a rendszer-
leváltás kiközösítette, s két-három évvel késõbb az asszon –
az Asszon! – elkezdte szám szerint is törleszteni az õ koráb-
bi vidám nõügyeit, azon szép idõk számszerûsíthetõ teljesít-
ményét, amikor még egy nagy textilipari kombinát személy-
zetise volt, kiemelten az elvtársak a központból jóvoltából. 
Az asszon elkezdte ledolgozni a dolgot – bár az is lehet,
hogy nem, ezekre az idõkre már csak áttételesen emlékszik. 
Ekkorra már a teljes szabadságot volt kénytelen választani:
a környék elsõ menhelye hajnal ötkor nyílt, az utolsó éjfél-
kor zárt, elvileg, mert bár õt talán már kisöpörték volna
egykor, mindig jött egy színész, újságíró, vagy leszerelt ex-
funkci, volt rendõrtiszt – nekik miért megy most is? 
Azé jó lenne, ha az asszon nem nyúkálna tovább – persze,
majd nem veszem észre.

A-ha! He? Semmi.
Azok is ittak ott. Az Utolsó Vacsorán. Az ember soha se
tudhatja, hogy nem ez-e a mai utolsó vacsorája? 
Vagy a legutolsó. Õk vezették be. Én – igaz – az Úr vérét
nem szeretem, savam van tõle, én sört iszom, mert az nem
árt, de ez is olyan áldozásféle, mint az Úr vére. Remegek
érte, tiszta lélekkel, pedig nem vagyok vallásos meg szer-
tartásos. He?
Végkiárusítás, ez zajlik most itten, kiárusítjuk, aminek vége,
darabokra vágjuk magunkat, s foszlányainkat kivágjuk a
szélbe. Tetszett neki ez a váratlan és szép gondolat, képileg is
jól látta maga elõtt, nem véletlenül írt oly sok beadványt és
segített megírni oly sok életrajzot az új munkaerõknek – min-
dig kapott érte hálát a nõktõl, igen, nevezzük így, hála.  
A lírai dolgokhoz érzék kell. A korsó megkoccant elõtte,
egy másikba, egy üresbe. A gyûrû tompán fénylett elõtte az
asztalon. Most már fel kellett nézni, elvégre talán hozzá
akarnak szólni.
Felnézett. Nem lehet megállapítani – senki nem is próbálta –,
hogy a szeme, a szája, az orra vagy úgy általában az egész fe-
je állította meg elõször a fél liter löttyöt. 
Hab nem számítva, az megállt a levegõben. Négy decit,
mondjuk. 
Egyszerre jött, nehéz így, közben vagy utólag megállapítani
a sugarát, ívét, megoszlását, különben is, viszonylag gyorsan
dolgozott a gravitáció. 
Nagy ember a meglepetéstõl a földre zuhant. Inkább csak
csúszott. 
Ekkor már régen lecsorgott róla a sör, azt is mondhatta volna,
hogy nem történt semmi. 
Á-á, semmi! Sssse-mi!
Azért valami gyanús még így, felállni kivánván is zavarta.
A sör nem meleg, még így se. Valami meleg folyik az arcán,
az istenit, valami meleg. 
Folyik lefelé a vér és a vereség? 
Az istenit, asszon. 
Megbillent, letörölte az arcát, orcáját, így hívták rég, az 
asszony már elment. Letörölte, meleget érzett, de nem volt
semmi színe annak a meleg folyadéknak az orcáján. Se-sse-
mmi.
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Két ember

– Miért mindig a lábából veszi ki az izmot az embernek a pia?
– Ami onnan kimegy, az megy föl a májba, az meg azért nõ.
– De akkor mitõl van májzsugor, ha nõ?
– Mert onnan meg fölmegy az arcodba, azért nõ az meg.
– Mitõl van, hogy elõbb-utóbb támolyognia kell az em-

bernek?
– Nem kell. Fogjad erõsen a pultot. Nem kell. Fogjad.
– Meddig? Ki kell mennem.
– Felugrálóssal nem iszom. Ha nem mész sehova, akkor

nem imbolyogsz, egyenesen ülsz.
– Nem jól látok már. Nincs meg a körvonal.
– Én kettõt is látok. Nézzed kitartóbban. Próbáld félrehaj-

tani a fejed. Akkor egyenes lesz.
– Iszunk?
– Nem. Én soha többé. Én már tegnap megállapítottam,

hogy megittam tegnapra az egész életre valót. Én már rá
se bírok nézni.

– Nem is kortyingatásra gondoltam. Nem szabad ízlelget-
ni. Becsukott szemmel nem látod, ha iszol. Tegnapra
megittad az egész életet?

– Az egész életre való piámat megittam. Ma új életet
kezdtem.

– Akkor most halottaidból tértél meg az új életre valót
megpiálni.

– Új élet, új adag. Hány napig tart ez? Hm.
– Te félsz a haláltól?
– Nem. Amíg élek, a halál nincs ott. Amikor a halál

megérkezik, már én nem leszek többé. Soha nem
találkozunk.

– Fáj valamid? 
– Nem. Epikureus vagyok. Én a zavartalanul nyugodt

piálásban találtam meg erõm forrását.

– S a kivert fogad meg a bevert szemed?
– Az a lelki zavartól van, e téren még lépegetek egy kicsit

a tökéletes bölcsesség felé.
– Lötyög a lábadon a nadrág.
– Mondtam már, felment az izom a májamba. Te milyen

tanokat követsz?
– Arisztotelészt. Pénzt adott egy senkiházinak. Megszidták

érte. Azt válaszolta: én az embert sajnáltam meg, nem a
jellemét. Ezt javasoltam a feleségemnek is, de õ csak
annak hisz, amit õ olvas. A pénznek. Én már rég nem
adok neki ilyen olvasnivalót.

– Leesünk?
– Még nem.
– És én?
– Te igen.
– Az arcomba szállt a májam, azt mondod? Hova száll

majd felfelé akkor az arcom?
– Nem tudom, én most általános szállásra készülök.
– Melyik otthonban kapsz?
– Mit?
– Általános szállást. Én is veled mennék.
– Menjünk. De ne engedjük el a pultot.
– Jó. Hörpintünk?
– Ez már az új élet elsõ fejezete. Te se találkozol soha a

halállal?
– Én kettõt hörpintek. Ki fizet?
– Az asszony, mindig õ fizet.
– Rá?
– Rá. 
– Biztos?
– Nem.
Elakadt a fonal. Nagyon elszomorodtak. Motyogták az
asszonyok nevét, hogy fizetniük kellene.
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A nyugalom bére

Csendben ment nyugdíjba az öreg vasutas, igen nagy csend-
ben. Akkorában, hogy észre se vették. Nem volt búcsúzó
mozdonyfütty, az irányító tiszt nem intett tréfásan vonatindító
jeleket a tiszteletére. Még az utolsó balatonlellei beutalóját is
postán küldik el, pedig az ajándék, ráadás a 40 évért.
Az öreg vasutas észre se vette, hogy nem vették észre.
Megszokta. 
Krampácsolt, váltót szerelt mínusz ezer fokban, a villamos
vezetékeket babrálta fent a magasban, ha elromoltak, ve-
zette a furgont száz kilométeres határban, rakodott, éveket
nyomott le messze távol a városi otthonától, vagonlakások-
ban a prériken, a síneken. 

A sínpárokon élte le az életét, a sínpárok voltak az õ igézõ
szempárjai. Ha nem látta õket, rögtön hûtlenségükre gyana-
kodott, félt, hogy elveszti õket, hogy úgy futnak a világ
vége felé, hogy egyszer majd nem térnek vissza. 
A sínek mindenhova elvitték, elmentek vele, vigyáztak rá és
hajszálpontosan a célba juttatták, ha karácsonykor befagyott
a váltó az Ötfánál, s menni kellett éjfélkor. 
Nem számított, boldog volt, hogy mehet és tehet, ezért volt a
világon, ettõl lett szép a karácsonya. És ettõl volt szép mindig
a sínszempár. A leghûségesebb, akit valaha is látott, acél-
szürke. Másmilyent, asszonyfélét amúgy úgyse láthatott.
Hol?
Késõbb véget ért ez a sínélet, bekerült ismét a városba, ké-
nyelmes albérleti szobájából biciklizett az állomás szerelõ-



bódéjáig – vaskályha fûtötte otthonosra! –, s onnan furgonnal
mindennap a száz kilométeres határba. Mindig egyedül, itt
meg a furgon lett az asszonya, követte mindenhova, meleget
adott neki, akkor is, ha a hótorlaszok eltemették az utakat, s
gyalog kellett elmenni kiszabadítani a váltót, visszahelyezni
a póznára a jégtõl leszakadt vezetéket – a furgon megvárta az
út szélén (jó kis útszéli nõ, nevetett néha), s elõbb-utóbb min-
dig hazaverekedték magukat a városig. 
A vasutas – akkor még nem mindig volt öreg – tudta, hogy
az õ keze nyomán mehettek a vonatok bármilyen zimankó-
ban is. 
Egyszer rossz volt a jelzõlámpa, nem bírta eltüntetni a fagy
nyomait, s még a váltóval babrált, mikor meghallotta, hogy
elõtte csikorog kegyetlenül a vonatfék. De ez csak egyszer
volt így, a mozdonyvezetõk mindig sokkal hamarabb fékez-
tek, ha õ esetleg bent ragadt. 
Amost már öreg vasutas nagyon egyszerû ember volt. Soha ne
kérj senkitõl – ez volt az egyetlen világosan megélt életelve.
Nem is adtak neki soha semmit, de ez így volt arányban. 
Amikor azután még öregebb lett, levették a furgonról és
mûhelymunkára rendelték. Szerette, hogy rendelik, nem
csak úgy áthelyezik vagy beosztják. 
„Rendelik” – ez megbízhatóan hangzott, ezért szeretett a
vasúton dolgozni, ugyanolyan szó ez, mint az, hogy a sín az
õ szempárja. 
A mûhelyben elkezdõdött a csendes szakmai halál. Csava-

rokat illesztettek, vas alkatrészeket hegesztettek össze, a
satuban idomokat szabtak, iszonyatos unalommal, a fia-
talok eleve odébb lökték a munkát, persze éppen az õ
irányába, tudták, hogy õ elvégzi. 
Csendesen elpiszmogott ezzel a melóval is – elkezdte szá-
molni az éveket, s meglepõdött, hogy ennek örül –, ki-
kinézett, ha a vonat átdübörgött vagy megállt az állomáson,
s arra várt, hogy életjutalomként kirendelik még valamilyen
tartós pályamunkára.
Ahonnan csak hétvégén járna haza, s vasárnap este vissza
is utazna a vagonbodegába, hogy mire a többiek jönnek, be-
fûtsön és meghallgassa a híreket. A hírek sose érdekelték a
városban, be se kapcsolta a rádiót. Csak itt voltak fontosak,
kint a sínek mentén, ahol állandóan száguld az ismeretlen
élet. Sok ember, mindnek valami nagyon sürgõs és fontos
dolga lehet, ha a vasutat választotta. Érdemes segíteni õket.
Ez volt régen. Most, ma, nem kicsit és nem nagyon öreg az
öreg vasutas, csak annyira, amennyire kell: a nyugdíj kora
eljött. Miért is búcsúznának tõle? Akiket most lát maga kö-
rül, azoknak sose fagyott a keze a váltóra, s a szakszerveze-
tük elõbb gondoskodik védõruháról, kesztyûrõl, mint a
munka elvégzésérõl. Pedig fordítva jobb a sorrend, motyog-
ta magának az öreg most már nyugdíjas vasutas. Elõbb adj,
aztán kérj, mondta volna még – valami politikai adásban hal-
lotta –, de nem mondhatta, mert õ sose kér.
Így aztán az marad, hogy adj mindig. Öreg vasutas.
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Lélegzõ lelkek

Ûzze el borúmat
Felkelõ sugarad
S hogy minden éjszakám
Vágyjon napod után

Féltékeny istenek
Irigylik fényemet
S ha majd a sír beföd
Leszek, mint te: örök

Akkor majd megpihen
Szíveden a szívem
Mindkettõ megremeg

Egymásba elvezet
Lélegzõ lelkeket
Sírokból életet 



Papa, fia

Háttal állt a sorsnak. Szemlesütve, néha bátortalanul hunyo-
rogva. 
Mindig háttal, ne is lássa, mi történik vele. Õ egy ember, egy
ilyen ember lett. 
Útját téveszti minden kéznyújtás õfelé. Mancsok érkeznek,
kéznyújtás helyén újra sújtás. Beléje önti a keservét az élet,
ha azt máshonnan elzavarják. Hitvány ember lett, sajnálni
sem érdemes. 
Megvetik, mert becsaphatták. Amióta már nem indulnak a
fekete vonatok Pestre, amióta számûzték onnan azokat,
akik felépítették. 
Azóta nézheti, hogy lesz-e egyszer pénze rendes vonatra,
még egyszer, de úgyse lesz. Lapostetõs kunyhó lett neki
mostanra az ország, faragatlannak tuskó jár. Eddig jutott a
gondolataiban, amikor a nagy gyereke leszállt a vajai
állomáson a nyíregyházi személyrõl – gyalog mennek majd
haza Rohodra. 
Minek jött haza ilyen váratlanul, örüljön, hogy Pesten dol-
gozhat? Kõmûves volt az apja is, a fia is, õ is az, segédmun-
kásnak számítanak ma ezzel. 
1988-ig minden vasárnap 80-90 ember indult Rohodról
Pestre esténként, most meg senki, nem megy, nem jön, áll az
élet háttal a falunak. 
Egy becse maradt csak, a kis becsülete, de ez üres kongás,
kinek kell, semmire se váltható. Elrepül majd ez is hamar,
ha még sokáig vánszorog egy lábon ez a sovány élet. Akkor
majd el kell venni valakiét, nincs már messze ez a határ, át-
lépi hamar, tíz éve nincs munkája, senki a neve, egy hely-
ben topogva is szélvészként menekül a saját hazájában má-
sok szeme elõl.
A fia leszállt, õ volt az egyetlen, aki érkezett. Menni nem
ment senki. Nem szóltak egymáshoz az úton, látszott, hogy
neki is egyre megy. Csak nem akar itthon maradni? 
Ez a gondolat spiccvas-rúgás volt belé, de hagyta, nem szisz-
szent, hátha jön még vascsizma is, mikor majd otthon leülnek,
sarkantyú a véknyába. 
Eddig a fia – alig negyvenéves –, a fia pénzutalásaiból élt a
család, a rokkant anya és a leszázalékolt nagynéni, akinek nem
volt saját otthona soha életében. 
Belesüppedt egy kicsit a papa a rohodi út porába, szíveseb-

ben ment volna vissza, Vaja-állomás felé, a fiát búcsúztatni.
Gyorsan maga köré csavarta a hitét, hogy téved, nincs sem-
mi baj, ez csak olyan látogatás, 8 év után igazán oka lehetett
rá a fiúnak.
– A gyerekeim nem állnak szóba velem már két éve, semmi
esélyem, hogy az asszony bármit is ad a lakásból, befész-
kelte magát, ott nekem múltam sincs. Tekeregtem az utcá-
kon, szállásokon, háromszínû kokárdával mentem be a hi-
vatalokba, mindenütt elégtelent írtak be. A kutyák megné-
zik, hogy belém akarnak-e harapni egyáltalán. Megtagad-
tam magam már naponta százszor is, voltam rakodó, aszfal-
tozó, árokásó és feketén sírásó, kofák szállító szamara. Elég
volt. Hazajöttem.
Ettõl nagyon félt a papa. Egy szobában három öreg jól megfér
már 10 éve, nem lettek szegényebbek semmivel se, annyijuk
se volt, hogy megosszák, nem is fáradtak vele, volt, ami volt. 
Gyakorolják a közeli örök nyugalmat minden percben. A
fiának ez tömlöc lesz, valaki valakit elkíván onnan. S most
már pénz se lesz haza. Õszbe szaladt a papa fáradt kedve,
baj lesz itt. Véznán koslatott az élet eddig, de legalább
megélt valahogy.
– Hazajöttem, s maradok. Nem keresgethetem a nyak-
bavaló kötelet kétségbeesésemben. Nem szorongathatom a
dikicset a szívem alá. Rohodon születtem, itt kell megél-
nem. Felmegyek mindennap Naményba, a Tiszára, jön papa
is, mi ketten nem kubikolunk többet. Összeszedek itt a
faluban naponta 20 embert, õket viszem munkára, gátra,
mederkotrásra, derítõk építésére. Ha hálátlan a csavargó élet,
akkor majd megfordítjuk felénk: nem várjuk a pénzeszsákok
kegyét. Közmunkára megyünk, húsz ember már majdnem
annyi, ahány tarpai jobbágy várta Rákóczit. Ha ki kell öntenie
a Tiszának ahhoz, hogy nekünk is legyen saját fejedelmünk,
hát akkor jó, kiöntött már. Megkeressük holnap a dicsõ új
ezred fejedelmét, megnéztem a nevét, Tóth András köz-
munkaszervezõnek hívják, Vásárosnamény, Rákóczi utca
289.
Papa szipogott egy kicsit. 
Magában már pakolta össze a hamuba sült pogácsát, csak
még nem látta pontosan, hogy tényleg Naményba mennek-
e holnap a batyuval, vagy a mentõk kezébe tolja a bolond
fia után a pogácsás szatyrot. Háttal a sorsnak. Kemény a
fejfa – törte a fejét.
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Egyszer azt álmodtam, hogy 800 év elteltével Indiában egy
szegény koldus kisvirág lettem, elment mellettem egy bá-
rány, hajdani feleségem volt, szólni akartam hozzá; de nem

tudtam, mert õ bégetett. Újabb 800 évet kell várni? Bezár-
tam a szirmom. Van idõm, istenem.

(Idézet a 228. oldalról)

Gubcsi Attila: Önarckép
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Hol az Ott?

Mindig azt keressük, õt, az ismeretlent, a megnyugvást. Az
elérhetetlenek közül az egyetlen elérhetõt.
Hiszen csak rajtunk múlik. Ott van mindig – s talán soha,
egyetlen pillanatra se érjük el.
Ott van bennünk. A mindig nyitott titok, rajta bátortalan
lelkünk hétpecsétes zárja.
Önámító gazdagok és hivalkodók egész vagyonokat hal-
moznak fel és költenének rá, hogy megtalálják – és ott a kis
purdé a porban, vidáman felnéz rád, gondja semmi a világ-
gal, elneveti magát, gyémántszemei is nevetnek, amint
jóízûen belemajszol a kenyérhéjba, amitõl gazdagék kutyá-
ja kiütést kapna. A purdé tudja a titkot, és ha szerencséje
van, senki se veszi el tõle, akkor se, ha történetesen munka
nélkül koplal egész életében, s vidáman ellopja a válogatott
eledelt gazdagék kotlájából.
Varázslatos hajfonatok alatt, milliós ruhában pompázik a
fogadás elnökének tündéri ifjú felesége, s a WC-ben
könnyesre maszatolja arcát, titokban, nem úgy, mint a
purdé a porban. Keresné õ is az Ott-ot, légyottok száradnak
százával a tompora alatt, de nincs sehol. S nem is lesz meg-
nyugvás a képmutatás hazug világában. Valaki valamikor
lehúzta a WC-ben a személyiségét. Járt neki is a jó sors, a
lélek nyugalma, a háborítatlan jártasság saját személyében
– de eladta 2 db 2 karátosért. Kezdetkor. Most már nagyobb
jár.
Ámokfutók keresgélik tudományos alapossággal egy életen
át. Pszichiátereket gyötörnek, tanfolyamokra járnak
egzotikus országokba, guruk mondják meg nekik, mi a
teendõ. De a gyerekük fejét még nem simogatták meg, a
derekukat még nem karolták át, nem dobálják fel õket a
magasba repülni. Megragadhatták volna, meghódíthatták
volna önmagukat – de soha nem voltak ott, ahol vannak.
Sznobéria, Szibéria, Ibéria, Libéria, és néha egy csõdör, két
lábon, a harmadikkal. – Jobb egy kis gyengédség az azonos
nemtõl, Madame?
Az Ott sosem ott van, ahol másnak. Nincs is sehol máshol.
Benned van, de nem is hallasz róla. Üldözöd, meg akarod
szerezni, fût-fát ígérsz mindenkinek cserében – amit persze
sohase váltasz be -, gyakran reménytelenül lehull a kezed,
amit a sok gyógyszer is kiválthat; rohangálsz körbe, pók
bámészkodik a sarokban, s újra s újra szõni kezd, hogy
mindig visszatérjen a vackába – ez lettél. Mert még soha
nem beszéltél a szíveddel.
Soha nem tisztáztad magaddal, ki vagy. S ha az és annyi, az
és annyi jó is. Jobb, mint a festett hazugság, a feslett élet, a
megfeneklett lélek.

Az Ott – kiváltság. A lélekben merész, magukban is meg-
és önálló emberek gyakori rejtekhelye. Erõforrás, végcél.
Ne félj magadtól, a riasztó magánytól. Tudom, milyen az
elhagyatottság, a sikerek után a kudarcok sötét szobája. De
jobb egyedül lenni, mint sodródni hamis, ismeretlen
utakon, idegen parancsokra és kényekre.
Csak az õrültek nem hallják, milyen fájdalmasan ordibál a
lelkük, ha nincs céljuk, vagy ha elhagyták a hozzá vezetõ
utat. A lõdörgéssé degradált élet ugyan ezerszer több, mint
a „nagyszerû halál”, de kevesebb, mint egy korty víz. Vagy
tán csak épp annyi.
Hatszáz smink, háromszáz party és kétszáz rögtönzött pász-
toróra (és zéró+zéró kielégülés) közben hogyan gondolhat-
ná végig a dáma – s az úr -, hogy valójában õ egy nevesített
nulla. Értéktelen s alkotásra képtelen hiszterika; mások által
kiszolgált here; impotens csõdtömeg. Pedig csak te vála-
szolhatnál pontosan arra, mi a baj, hová toloncoltad ki a
lelkedet, mióta vigyorog rád magad helyett egy torz arcú
idegen személyiség.
Ne menekülj el a fájdalmaidtól. A tieid. Te szülöd õket nap
nap után. Elégedetlenségednek te vagy a forrása.
Közömbösséged a te kiszáradásod: szétfolyattad az
életnedvedet.
Iszonyú lehet, fõleg, ha már gázcsapot és kötelet, gyógy-
szert és kést nézegetsz. Pedig a tétel egyszerû. Az életnek
nincs párja. Semmire se cserélhetõ. S ha összeomlasz,
nevess fel egyszer, ha még oly szerencsés vagy, hogy tudsz
nevetni: Jóisten, én még élek! Juhhé!
Menj tovább, ne dõlj le, el, ki. A lélek erõsebb, mint te, bízd
rá magadat nyugodtan. A lelkedben ugyanis nem csak te
vagy benne, beszart alak, hanem benne van a mindent
kibíró anyád és nagyanyád, a halált kartácsban megvetõ
nagyapád és az azt kiröhögõ vesztes apád, benne van mind-
az, amit tanultál könyvtárak és tanszobák mélyén, éjjelente
körmölve. Benne van a remény és bizalom, amivel mások
kísérnek, anélkül, hogy tudnád akár…
Benne van az embernek az a kiváltsága, hogy mióta
egyenes a gerince, gondolkodik, beszél és munkát végez,
gyõzelemre van ítélve. Még önmaga fölött is.
És ha végképp kudarcot vallottál, ha nem vagy ura önma-
gadnak, akkor is csak beteg vagy. Élõ beteg. Fogd meg
végre valakinek a kezét, biztosan van még egy utolsó darab,
akárhányba köptél is bele; nézz még valakinek a szemébe
kérdõen és segítséget kérõen, talán van még egy ember a
földön, akit nem csaptál be; nyeld le kiszáradt torkodból a
nyálad, és próbálj meg kinyögni egy, egy darab õszinte
szót, amit eddig soha nem tudtál, mert féltél, hogy viszo-
nozni kell: segítség.
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Hiszek egy…    (Gondolatok Félegyházán)

A fájdalom, igen, hasznos lesz nekem majd egyszer. Esetleg
többször.
A topáz is akkor kezd ragyogni teljes szépségében, ha ki-
vesszük a tûzbõl. A lángok el akarták emészteni, irigység-
bõl tönkre akarták tenni tüzes erejû fényét. Ehelyett a topáz
vakítóan fényleni kezd. 
A tûz elemészti magát, kialszik, a lángok kimúlnak – a
topáz feltámad a koromból.
Így vagyok én a fájdalommal.
S bánatom, a gyötrõdések helyett, korom és hamu helyett
még nagyobb fényeket bocsátok ki magamból. Amikor az
aranyat egy gyûrûben smaragddal ékesítik, sokkal szebben
ragyog, sejtelmes és drága fénye felmagasztosul. Ha egy
gyönyörû fényt egy másikkal fonunk egybe, közös, szövet-
kezett csillogásuk még káprázatosabb lesz.
Így vagyok én a fájdalmammal. Ha kibírtam, ragyogjon
kettõs erõvel az eljövõ tett.
S kibírjuk. Ha nem akarjuk, akkor is. Az ember elpusztítha-
tatlan. Aki feladja, az is az. Már tovább él gyermekében, ha-
tásában, él hiányával.
De akarjuk. Nincs annyi kín, ami másnap ne válna jelenték-
telen teherré, elviselt kínná, legyõzött gonddá. Akarjuk,
anélkül, hogy tudnánk. 
Mindig gyõzni fogunk, mert a tudat alatt és a rációban is be-
kódolt a sors arra az idõtartamra, amíg még lehet, s arra a ha-
tármezsgyére, amikor már nincs idõ. 
Azért akarunk élni és megélni minden pillanatban, még az
akasztófa alatt megtelt gatyával is, mert zsigereinkben izgul
a fájdalom: soha nem lesz többé. Csak ez az egy, csak ez az
egyetlen „soha” az érvényes; amíg élünk, addig nincs „so-
ha”; egyetlen egyszer van csak, de azt már nem éljük meg.
Azért lesz hasznos a fájdalom, mert hatására a sürgetõ idõt
jobban kihasználjuk. Nem akarunk újabb kínos vesztesége-
ket. A fájdalom megedz. Nem eltompít, hanem ruganyossá,
acélossá tesz.
Mindenkit levert már a saját élete, megmutatva a majdani
utolsó vereség elõfutamát. Padlón heverve, kiütött tetszha-
lottként egyetlen gondolatunk van: hogyan lehet és kell fel-
állni innen. Kisebb kín a másoktól elszenvedett vereség; má-
sokat könnyebb lesz majd legyõzni, mint a legtitokzatosabb
ellenfelet: önmagunkat. És ez természetes. 

Sokkal egyszerûbb kifelé bajtvívni, mint befelé szurkálni a
gyilokkal. 
Az ember soha nem gyõzheti le önmagát, mert akkor nem
kellene hogy legyen Halál. Consummatum est… vég nélkül.
Halál nélkül.
Ezt azonban nem tehetjük. Még az öngyilkosok sem. Õk sem
tudták önmaguk befejezni, nem tudták likvidálni magukat –
a legutolsó másodpercben közbelépett a Halál, átvette az irá-
nyítást. 
Ezért nem érdemes az önpusztítás – hiú remény, magad fölött
nem gyõzhetsz, nem te vagy Az.
Az ezer fájdalom felkészít az edzett életre – hogy képes légy
leélni –, a halált megvetõ bátorságra, arra, hogy újra és újra a
tûzbe menjünk, mindenért, hazáért, gyerekért, nõért, vágyért,
s még fényesebben érkezzünk meg onnan.
Fõnixmadár, topáz, smaragddal ékesített aranyfény az éle-
tünk. Minden megvívott harc után, minden megsemmisítõ
csapás után tüzesebben és újraszületve térünk vissza dolga-
inkhoz. 
S tele türelmetlen vággyal, hogy a maradék pici idõben keve-
sebb fájdalommal végezzük a sorsunkat.
Csak az exhibicionisták, a beteges önteltek hihetik, hogy
fájdalmak nélküli permanens gyõzelem a sorsuk, s a meg-
próbáltatásokat áttolhatják más asztalára. Az õ zárószaka-
szuk a felkészületlen és döbbenetes kudarc jegyében zajlik
majd. 
Aki nem élte át a bukás válságait, aki nem mászott négy-
kézláb és nem nyomták a fejét víz alá megannyiszor, az
értetlenül áll az utolsó nagy pofon elcsattanása elõtt, s fal-
fehéren kérdezi a falfehér Halált, hogy milyen színû.
Az én szeretetem azoké, akik nem adják fel, s tudják, mert
tudatta velük az életük, hogy jön a következõ is, s lesz még
számtalan: kudarc, bukás, válság, összeomlás; s derûsen
néznek elébe, mert mindig legyõzték.
Nem hiszek a született, az örökös gyõztesben. A született
harcosban hiszek, az egyszemélyes szabadcsapatban, a
kuruc bujdosóban, Rákóczi rodostói méltóságában – hisz az
õ magányában rendíthetetlen ereje szülte Mária Terézia jó-
ságát, Kossuth bátorságát és a kiegyezés bölcsességét.
Hiszek a megvert ember méltóságában. Küzdelmében a
századik vereség után. Hiszek a gyávák várandós erejében.
Hiszek abban, hogy a létéért harcoló ember – a Megváltó.
Hiszek a hitében.
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Ének a sziken

Gizgazban járok. Tüske szúr, kiszáradt kórók láthatatlan és
kellemetlen levelei bántanak. Léptemnek nincs nesze,
nyoma, elnyel mindent a forró homok. Süppedek benne,
nem is homok ez, fehér kiskun homokspecialitás: ez szik.
Mozdulatlan minden, márcsak azért is, mert nincs itt
semmi, senki. Áll a levegõ is, dermesztõ lenne a némaság,
ha most tél lenne – most azonban nyár van, a 2001. Krisztus
születése óta. Ennek tisztelére a hõség a dermesztõ. A
Pokol.
Majd ha jön az orkán! Az más lesz! A képünkbe vágja a
Kiskunság teljes nincstelenségét: homokot, töreket, a tarlók
gazát, gallyakat a kiszáradt akácfákról, s a nagyobb, a
második orkánhullámban megjelennek majd a kévék, a
kazlak kibontott szárnyai, repül majd a libatoll mindenfelé,
talán öreg tyúkok is csattognak majd a vihar sodrásában.
Végigsöpör Isten haragja – amit azzal tetéz, hogy esõt nem
ad hozzá.
Most azonban vakító napban táncol a szemem, összeolvad
a láthatár. 
A torkom száraz a portól, a pocsolyák is kiszáradtak rég.
Gyerekkoromban halakat fogtunk a vályogvetõk után ma-
radt „tavakban”, most az se látszik már, hol voltak ezek a
vízi paradicsomok. Gödrük se maradt. Egy gyönyörû, törött
lábú kölyökgólyát is fel tudtunk nevelni a vályogvetõ po-
csolyák halaiból, magunknak halat sütni és békacombot; a
gólya erõs lett, hatalmas, vidám jószág, és mintha nem is
zuhant volna ki a tanyánk kéményébõl kölyökkorában,
mintha nem is törte volna el a lábát („török gyerek megvág-
ta, magyar gyerek gyógyítja”), óriási szárnycsapásokkal
csatlakozott az õsz elején délre tartó barátaihoz.
Bennszülött vagyok itt, aszfaltról érkeztetett vissza a hon-
vágy. Körülöttem senki, éhes vagyok, de ha akarnék se
nagyon tudnék most mit és hol enni. A tanyák zöme sze-
gény, öreg, omladozik. Hogy kopogjak be, hogy van-e egy
szalonnadarab és friss kenyér? Felnézek az égre, megvakít,
nem biztat semmire.
Miért vagyok akkor itthon otthon? És visszahoz majd a
végsõ végzetem? Vagy már sose leszek idevalósi?
Aszfaltbetyár.
Visszaszúrok a gaztûbe. Belerúgok a bógáncsba. A világ
minden égtája felé kergetem a homokot. A levél nélküli,

kiszáradt akácfának egyáltalán nem köszönök. Jól tûrik a
magatartásomat.
A Napot figyelmen kívül hagyom, nem érdekel a délibábja
sem – nem is tud már olyat rajzolni –, az orkántól pedig gye-
rekkoromban sem féltem, miért most futnék meg. Abba is
belebillentek egyet. A gizgaz bólogat, persze meggyõzõdés
nélkül, nem is érdekli az egész. A szik – gyanúsan – hallgat.
Jó lesz figyelni.
Ember nem jön, nem, az istennek se. Nincs dolga errefelé, ez
jól látszik. Valahol titokban dolgoznak, megbújnak, csépel-
nek, gyomlálnak, pányváznak, kapálnak, két holdon: õk most
a modern családi gazdaság. Milyen titkos erõ tartja fenn a tá-
jat – olyan gyönyörû és szép-e, ahogyan Petõfi látta? Milyen
szeszély ad erõt a mostoha sorsú embereknek, hogy itt élje-
nek?
A földi szenvedés. A számadás, hogy kibírjuk. A remény, 
amely torkon ragadja a gonosz sorsot, és kidobja a trágya-
dombra. 
Elhunyt nagyapáink sírhelye, amelyen a domb alig látszik
már, szívja be- és lefelé a homok. 
Õk tényleg porból lettek – ez talán nem biztos –, és porrá
lesznek, ez tény.
Remegõ tájakon megyek. Remeg a levegõ. Remeg az 
ember. 
Remeg az élet, a remek élet. Jó itt. 
Nem lehetsz könynyelmû, harmadrangú-silány, a szád
senkit se érdekel, csak ha betapasztják – a szemedet és a
tenyeredet nézik. 
A kettõ között a szívedet elhelyezik valahogy.
Gyerekkorom virágait keresem, és kórót találok a helyükön?
Így van ez jól. Öntöztem én itt akár csak egy bokornyit is az
elmúlt évtizedekben? Ráterítettem valakire is a köpenyemet?
S adtam egy kanál meleg levest bárkinek? Leszedtem a nyál-
kát az egykor tiszta patakok most zöld lepellé rákosodott vi-
zérõl?
Mindig az este gyõz a napon. Eltûnt a boldog gyerekkor. Ki-
hunyt a fénye. Egy vacak kismadár próbál nekiveselkedni az
orkánnak, ez még csak az elõszele, de ez is leteríti. A Nap ne-
vet. 
Fogom a köpenyem, legalább magamra terítem, nehogy ki-
fújja a szél a kezembõl az egyetlen szál virágot, amit a meg-
öntözött bokorban találtam az elõbb, mikor kanálnyi forró le-
vesevés közben odapisiltem egyet – s leterítem az aszfaltot.
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Nem gond

Tenyerében életével, s az egy kis doboz csupán
Ébresztgetné a lelkeket, motyogással a száján
Az agg szegény nénike

Hétrétgörnyedt termetében – mely oly sok erõt látott
Hajolj hozzá kegyelettel – s szólítsd benn a világot
Tekints le a kezire

Leskelõdne az urakra, szégyell nézni magára
Megszámolja az éveket, mikor tellett ruhára
Ha a szél jéggel jött el

Nem emlékszik, sok év elment, volt valaha családja?
Hideg lyukból vánszorog most, hazája az utcája
S sóska sülthús feltéttel

Kutyakakás járdaszegély, a rendõr elviseli
Zsebében vagyonával a nénit élni engedi
Csak a zápor a veszély

Szolgálólány öregkorra, a nagyúr az élet lett 
Békessége nyögõ léte, selymes vágy, ha temetnek
Mélyre nyúl minden esély

Nyurga kezek vetnek árnyat, a kis doboz megcsörren
Némán néz a néni föntre, nincs élet a szemében
Kiölte a fényt a láz

Szürke lett a tûzfényesség, mely meggyújtotta régen
Mikor nemes kisasszonyként élt jólét-tengerében
S övék volt a sarki ház

Merengve néz,  zord az örvény, a vágyak lerombolva
Rõt szín, rút múlt, néma a száj, jött mások forradalma
Az ünnep hõsöknek szólt

Neki véres lett a hajnal, szem helyett kés csillogott
Múltján kitárt karral a pusztítás robogott
S lehányta a kisasszonyt

Kivénhedt nõ, szól e kor most, Európa nem koldus
Horizontján aranyló ég, a bús zavar, ha borús
Bíbort ide rongyok helyett

Az anyóka, tenyerén lét, szorongatja két kezét
Lesz-e, ki még felemeli, légbe röpíti testét? –
S térdel földjén, mit szeret
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Ott és akkor

Csavard ki bátran a percet. Az utolsó cseppig csorgasd ki
erejét, vérét, szépségét, tedd magadévá fiatalsagát, ezt teszi
minden életrabló. 
Ha habzsolod, dagadsz, nõ a beképzeted, nagy leszel önma-
gadnak, markolod a valóságot.
A perc azért van, hogy itt és most legyél túl rajta, erõszakold
meg, nehogy másé legyen, a tied itt minden most – ezt tanul-
tad, amikor önzéstudatodat táplálták. 
Kibélelték.
A perc miattad jött el, neked feszül, téged keresett, s csak
neked hajlandó elmúlni. 
Csak azért áll azonnal tovább, hogy átadja helyét a
következõ szerencsés percnek, mely szintén neked hajtja
meg magát.
A tied minden perc, de neki csak a tied a tied. 
A perc végtelen, egymás mellett milliárdnyi létezik, a hori-
zonton mind a te érintésedre vár, az is, amelyik mást vár. 
Érintsd meg, üss rá, vondd magadhoz, lélegezd be, szívd fel
a vérkeringésedbe mások minden percét is.
Mindenkiét. 
Ez a Te perced.
Az utolsó. 
Mert mikor már mindenkiét magadba szívtad, figyelj:
szétvet, felrobbant a szerzemény.
Megveszetten ordít benned mindenki más mása, ellopott
ereje, kedve, kedvese, itt és most megalázott teste, kettésza-
bott lelke, lélektelenné tett szerelme, beléd összegyömö-
szölt vágya, gyásza, horizontja, te böfögsz, pufogsz a telt-
ségtõl, az öntelítettségtõl, de habzsolsz még, újrarágod az
elragadtat, enyém itt minden!, kiáltod, s valóban, tied marad
a belõled kiforduló világ, visszarázza öklét rád a meg nem
emésztett ezer másik büszkeség.
Megenni nem tudtad, megvenni nincs pénzed, add fel hát az
egészet! – szól a következõ szabály, de te nem hátrálsz,
megszoktad, hogy minden jár neked, te vagy a pozitív gon-
dolkodás desztillált-tiszta változata. 
Üres tekintettel nézel a csaló világra.
Megfosztottak a mindentõl. 

Halott a perc, itt és most különösen az.
Kitekerted a nyakát, s most a te fejed lóg érdektelenül a föld
felé. 
Kitépted repdesõ szívét, s most a te lelked kószál célvesz-
tetten, ijedten próbáI másokba kapaszkodni.
Ismeretlen világban jársz, hé!, itt mások is lépdesnek!, a
lábadon nem csak te jársz, már mások is rajtad járnak, s te
vakon nézdegéled az óradat: ez itt most melyik perc?
A tied. 
A következõ. 
Az elõzõt kifosztottad, levágtad, felzabáltad.
Hátrahagyta neked torzóját, vézna gyerekét, neveld fel te,
ha akarsz még ott és akkor is egy szépet. Hentesbõl is lehet
jó szülõ, azt mondják a vének. 
Én nem beszéltem velük errõl, nem is ismerem õket, de
egyszer valaki mondta nekem, hogy vannak ilyen vének.
Akik azt mondják, hogy ...
Ha nincsenek, magadra maradtál. Semmi. Üres lyuk a levegõben.
Nyúlj le a földre, keress – hátha találsz – egy szem port,
amely egyszer, amikor még nem voltál minden, amely
egyszer te voltál, vedd rá, tápláld lelked összes reményé-
vel, s amikor felgõgicsélsz benne, amikor a kivert-kihûlt
szíved megdobban újra a porban, akkor végre engedd
szabadon világgá futni a leigázott percet, mások minden
ellopott dobbanását is, hagyd útjára az összes lebéklyózott
reményt.
Felejtsd el az itt és most önzését, mert elégsz itt és most a
saját önelégült lángodban.
Ott van, amit keresel – ami itt van, az már elmúlt rég. 
Vesd tekinteted magasra, a szem, a szív és a lélek arra való
– a lábad amúgy is végzi a dolgát a mindennapi büdös sár-
ban.
A hitünk ott száll, fenn a magasban, áIlandóan máshol, de
mindig elõttünk.
Csak akkor érhetsz hozzá minden pillanatban, ha nem
kezdtél végtelen rablóháborút perceid és sárhelyzeteid tor-
kon ragadására.
Lépj át rajtuk, de közben érezhessék továbbsuhanó, kitárt
szárnyú forró száguldásodat.
A fehér fátyladat.

225



Ide lélek, oda lélek, addig tartson, 
míg én élek!

Azaz, nem törõdöm a túlvilággal.
Kétszer küldött már behívót, mentem is, de mind a kétszer visz-
szatessékelt. Mikor elõször felébredtem a vándorútról, egy er-
délyi lány állt a fejemnél a kórházban. Másodszor az elsõ fele-
ségem. 
Kóma, koma? – mondtam magamnak derûsen, s a kezemet
nyújtottam felé, búcsúzóul. Csak egy kis kóma? – Ja! – mond-
ta. S elment, mintha ott se lett volna. Hát mégse jutottam a ha-
lál fogára! 
„A halál szekere minden bút, bánatot elvisz”, azaz minden
búnak vége boldog halál szekere; azaz a halál minden bánat-
nak véget vet.
Én meg itt maradtam. Ott csaholt körülöttem a halál kutyá-
ja, de csak nem harapott belém. Miért? Ezen sokat töpreng-
tem a kórházi hónapokban. Véd valami, valaki? Visszatart,
visszaránt, kiválaszttattam az életre? 
Vagy egyszerûen nem is olyan könnyû meghalni? Miköz-
ben? – csak egyetlen mozdulat? Van törvényszerû abban,
hogy élnünk kell, s hogy kinek kell, s kiért, miért, meddig?
Nincs. A véletlen mûve. Az életünk is az, két pici sejt vélet-
len találkozása, s e pillanattól csak az a biztos, hogy egyszer
meghalunk. Csak    az    a   biz    tos.
Másfél tonnás autó temethetett volna maga alá örökre. 
Az önkívület magatehetetlenné, ronccsá tett egy más alka-
lommal, a világ megszûnt, s én már nem voltam a része, fel-
bomlott az akaratom.
Mikor felébredtem, könnyû volt minden. Az ember megjárta
a poklot. Rövid távolléte alatt szembesült minden bajával,
gaztettével. Ott állt az úton vicsorgó arccal mindenki, aki
rosszat akart. S aki jót, az bátortalanul és tanácstalanul félre-
állt. Elszáradt virág voltam egy hulla szegény indiai falu szé-
lén, a porban, 1237-ben, s az, akire már 900 éve vártam, ott
járt-kelt körülöttem, szent tehén volt, de én olyan száraz,
hogy eszébe se jutott lelegelni. Hozzám se ért, elment, s én
tudtam, hogy várok újabb 900 évet, akkor majd megint arra
jön, és talán észreveszi, hogy én, én, én!!! vagyok az. Csak
kicsit száradok, száradok, 1800 év az sok..
Az egyik barom ellenségem, mikor megtudta, hogy elpat-
koltam, rögtön kivirult, erõszakkal magához cipeltette a
pribékjeivel azt, akit annyira szerettem, és attól kezdve ku-
tyának tartotta, kipányvázta a kerítés mellé, és mindig meg-
nyalatta (…) valamijét vele, s ha nem tette, félig holtra verte.
S mivel meghaltam, mindent láttam: de látnom, belátnom
kellett azt is, hogy én már soha nem tudok közbeszólni, be-

avatkozni, árnyék a testem, csak én látok, de semmi erõm
nincs. És a szegény kis nõm nyalta a barmot.
Véletlenül a Moszkva térre tévedtem, sötét, láthatatlan árny-
ként. Apámat, anyámat ásták ki büntetésbõl, miattam, a sínek
alól, ahol a sírjuk volt – azt  mondták, menjenek vissza a kis-
kun homokba, nem citybe valók.
Erre fogtam magam, és elkezdtem számon kérni a magyar
történelmet. Kelletlen válaszokat adott István, röhögött Má-
tyás, mert a válasz helyett Beatrixszel csiklandoztatta a tal-
pát, Dózsa a fejemre tette a koronáját, mondván, hogy a bú-
bom úgyis kopasz, jobban látszik, ha vörösre ég; az egész
történelem rám omlott, alatta vergõdtem, a sínek alá csúsz-
tam én is, és ordítottam, hogy engedjenek a forró kiskun ho-
mokba engem is. Erre lelocsoltak, és a magyar történelem
nevében egy kopasz, vihogó ürge, ez is Mátyás, csak ez már
rákos volt, és már csak néhány napja volt hátra, szóval ez a
kis idétlen elvette az egyetlen tollamat, amivel a porba ír-
tam, eltörte, és kiszúrta vele a szememet. A szemem lassan
kihunyó világánál azért még lámpavasra lógatták. Onnan
kiabálta, hogy õ is Mátyás király. Hiába akasztották fel, élt
tovább, és kiabálta, hogy visszajön.
Erre a magyar történelem dadogni kezdett.
Már az egész Moszkva teret rám dobálták.
Merültem, merültem, még mélyebbre, a történelem alatti i-
dõk alá. Csak az ostorát láttam, Istent magát nem. – Hé, Atti-
la, mondtam, hogy ne igyál annyit, nem szabad, nem érted?
Erre a hun király kardjával hadonászó öcsém átfestette a fe-
kete szememet kékre, hátha azzal jobban látom.
Iszonyú sötét lett. Már nem volt lentebb. Hát mégis van va-
lami, ami nincs tovább, van vége a dolgoknak? A fekete lyuk
után nincs más. Onnan, ha egyszer odáig jutottál, vissza-
térhetsz még, mert nincs más, ahova megtérhetnél. Vissza,
Attilán és a sörén, a történelmen, Rákosit ne vágd le a kötél-
rõl; a megvert kis nõmet és a szent tehenemet… mit tegyek
velük? Mit tegyek? Hagyjam ott, a sorsukra? Szabadítsam ki
õket, s kezdõdjék majd minden elölrõl? Mászok vissza ezer
éveket, csak azért, hogy ugyanott folytassam?
Amikor a szemem elkezdte felismerni a plafont, a levegõt,
amikor oldalt tudtam fordítani a fejem és megszûnt a túlvilág
ordítozása, amikor megfogtam a saját kezem, érezve melegét,
meg tudtam mozdítani – iszonyatos erejû, forró hála ömlött
át minden sejtemen. Hihetetlen. Megmenekültem. Nem visz-
nek el.
Távolban, másoknak hallhatatlanul, sok sarokkal odébb
cipõkopogás indult felém. Kip-kop. Nõi sarok. Valamelyik
halhatatlan feleségem elindult felém. A múltból? A jövõ-
bõl? Senki se hallotta, csak én. Kipp.
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Amygdala – ahonnan a könny és az ölelés ered

Zárjuk szelíd karjainkba az agressziót.
Hagy aludjon, s ha örök álomba szenderül, hát jó helyen
hunyt el.
A remény tanulható: reméljük hát, hogy nem tér vissza.
A kétségbeesés is tanulható: visszatér, biztosan.
A gyámoltalanság is tanulható: ijedjünk meg hát, hogy az
agresszió ki- és elpusztíthatatlan?
Vagy fõtantárgyként vizsgázzunk az optimizmus elne-
vezésûbõl? Kihûlt szívûek további altematívát kínálgatnak:
az érzelmek minimalizálását.
Vasszívûek mást emlegetnek: a kudarctûrõ képesség erõ-
sítését. A közéleti szadisták fenyegetnek: visszajönnek,
mindig, s majd megmutatják... Br-r, ez tényleg rossz!
Rózsaszín  lelkû  értelmiségiek  saját  receptet írogatnak: az
intelligencia magas szintjét ajánlják.
Álmokat javall a tenyérjós, és szüzességük mielõbbi
elveszítésérõl álmodoznak a leánykák, s nem tudják még,
amit majd megtanulnak: az álmok kergetése úgyis ámok-
futással jár.
Ordasnak nevelne a részeges apa, hogy ne vedd észre, most
se jött haza. Kivert ordasnak. Szenvedélyek rabságát kere-
sik a fiatal szerelemesek, s a szenvedés rabjaivá teszik egy-
mást a vígjátéknak indult házas ág drámai kifejletû
végjátékában.
Arról gagyog a közélet, hogy a más fájdalma a miénk is, s
jól belerúg mindenkibe, aki fájdalmáról panaszkodik.
Szolidaritás,   szolíd   aratással.
Kontraktúra a társadalom izomzatában, görcs, rövidülés,
megrövidítés. Nem mûködik a tétel, a más fájdalmának
magunkra örökítésérõl szóló tan impotens.
Most olvasd el a fenti sorokat, barátom, és megérzed,
milyen az, mikor az ember jégcsapban verítékezik. Töröld
le a homlokod, de í-í-gy, óvatosan, hogy valamennyi
maradjon belõle.
S ha még élsz, nevess szívbõl.
Nevess szívvel, lélekkel. Mert nem csupán sírásra szól a
könny. Nem csak gyászt ölel a kéz. Létezik és szaporán hull
a szeretet könnye is, a munka öröme, a hála vigasza, az
ébrenlét vigaszsága.
A szkepszis, a szorongás kutatásának nagy alakja, Freud is
felfedezte, hogy a kétségbeesés s az önfeladás ellenszere a
munka és a szeretet, a kettõ együtt. Munka nélkül a majom
is tud szeretni.

Pedig mi, tényleg, tényleg, mi tett bennünket emberré?! 
A munka, a nyelv, a gondolkodas, s persze a kiegyenesített
gerinc. Csak így maradunk azok. Szeretõ, büszke testtar-
tású, dolgosan vidám emberek. Boldogok, hogy teremthe-
tünk. Hogy van életünk, amely megengedi. Könnyekben le-
het feljutni a Napig, könnyhídon, szivárványban, az öröm
könnyein.
Ölelésben, mely el nem enged soha, ezer kilométerrõl sem,
és a másfél méter mélybõl sem. Az érzelem daloló kifa-
kadásában, dalnokában, az örömkönnyben, mely ölelés
közben nem csupán a szemedbõl folyik, hanem a lágyéko-
dat is bevonja a vidám játékba.
Az érzelemben, mely mindig fölötte jár egy lépéssel az
értelemnek, még ha mi, rettenthetetfen férfíak ezt nem is
hisszük. Könnyeinkig nem. Az ágyékunk ágyjátékáig nem.
Battyog az értelem az érzelem után, megadóan kullog min-
den kiélezett helyzetben.
Miért nem haltak meg a tizenhármak Aradon? Mert
szeretjük õket. Miért térhet haza a tizenkilenc éves lány a
táborból váratlan terhével? S miért bocsátja meg a pofont a
feleségünk, holott mindketten tudtuk, hogy ez soha, de soha
nem fordulhat elõ?
A társadalomban kaméleonok mutogatják színeiket.
Otthon csak kettõ van: fehér és fekete. Vak és látó.  
Pszichédben milliónyi rejtett, mindenki által, általad is isme-
retíen mozgatórugó fícánkol, izgágán pattog, de a végén az
érzelmed mindent eldönt. Kell vagy nem kell? Brutálisan
egyszerü, ami ésszel kiszámíthatatlan.
S  most,  hogy  idáig jutottam  az  érzelem dicsõítésében, meg-
állj. Hol az értelem diadala?
Persze... sehol.
De létezik valami, ami megtanulhatatlan az iskolákban,
nem függ a képességtõl: az érzelmi intelligencia. Ami nem
más, mint az érzelem és az értelem titkos szövetsége.
Az értelem éltében, maga, nem jut el a végsõ igazsághoz,
a   halál   pillanatának   döntõ jelentõségéhez: hogy min-
denki egyenlõ. Az érzelmi intelligencia azonban tudja ezt
már az életben is, annak minden percében. Ezért szeretjük
meg azt a szegény lányt, akit éppen megszeretünk. Ezért
szép a koldusasszony becsületesen kérõ keze,  arca, össze-
vetve a sunyi harácsolóéval, aki szívesen megvásárolna
minket. Ezért szeretjük születõ gyermekünket, pedig süket-
néma. Ezért vágyunk arra, hogy ugyanaz kísérjen bennün-
ket utolsó utunkra,   akivel   örök   hûséget   esküdtünk...
Legfeljebb többen állnak ott, akik így hullatnak könnyet.
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Sírok; én sírok

A Prédikátor könyve azt sugallja, hogy ne sírj, emberi szív,
ha szeretteid porhûvelyét sírba helyezik; hanem örülj an-
nak. Mert lelkük az Isten országába költözött, ahol majd is-
mét megtaláljátok egymást. Illetve én õket, õk már várnak
engem. 
A porhûvelyemmel se foglalkozzak: „A pornak földdé kell
lennie, ami azelõtt is volt; a léleknek pedig Istenhez kell
megtérnie, aki adta volt azt.
Ez a visszatérés minden szenvedés közepette vigaszt nyújt,
már elõre. Ott meg – a szeretteink várnak. Gyerünk a föld-
be, porhüvely, ha már úgyis ott állsz (fekszel) a sír szélén;
legyünk gyorsan porrá, nem kell félni a haláltól, nincs ok az
aggályoskodásra.
Ami a lényeget illeti, hihetetlenül bölcs tanács, én, mint is-
tentagadó, csak utólag jövök rá, a sír széle felé sandítgatva
olykor (kényszerbõl). Mert miért félj, porember, attól, amit
úgysem kerülhetsz el? Lazán, csendesen, sõt: vigasztalódva.
S ki ne vidulna fel, ha szerettei majdani – múltból eredõ –
gyönyörû arcát látja felvillani; hallja hangjukat? Hisz hallja
is, látja is, már itt a földön is: képzelõerõnk és ragaszkodá-
sunk természetfölötti.
Csak a mi természetünk, így vagyunk mi is természetfölöt-
tiek, mi emberek, valamennyien. S akik a legjobban ismer-
nek bennünket, az évezredek során megalkotják ennek leg-
meghatóbb kifejezéseit.
A por persze nem megható. Akkor már inkább apám sejtje. S
a végén az urna.
De a szeretteink várakozása – fantasztikus. És nem is hamis,
nem elvont: itt vannak, itt maradtak a képzetünkben, hoz-
zájuk fûzõdõ érzelmeink hõfokától függõen élednek újra
bennünk mindennap. Nem õk várnak ránk. Mi nem enged-
jük õket. A lényeg  ugyanaz. Feltéve, ha kikapcsoljuk Istent.
Ha nem kapcsoljuk ki, akkor õ ott áll köztünk, közvetít, ér-
telmez, igazságot oszt, biztat. S valljuk be: nagyon sok em-
bernek van szüksége erre. Mert olyan a szellemvilága. Mert
az etikája és a neveltetése, a hagyománytisztelete erre inti.
Mert kényelmes vagy bátortalan a dolgok értelmezésében.
Mert megszokta, hogy irányítsák. Szeret hinni, mint más inni.
Szereti, ha õ szerethet inkább. Mert milliárdfélék vagyunk.
Sírok is a sírnál, meg nem is. Ha nem, azért nem, mert nem
ért el a megrendülés – a kétségbeesés, hogy már soha, soha,
soha, soha, soha, sohase, de soha a büdös életben nem fo-
gom látni, nem hallom a hangját, nem fogom a kezét, nem
lesem meg a szemem sarkából, hogyan megy át az utcán:
csámpázik vagy nem.
De ha elfog a megrendülés, a visszahozhatatlan érzése, ak-

kor tudom, hogy nincs Isten. Ha lett volna, akkor olyan szé-
lesre alkotta volna a fantáziámat és olyan megadóra a lel-
kemet, hogy beleférjen õ is. Nem tette.
Helyette leteperte apámat egy másodperc alatt a fa alá, a há-
zával szemben az utca túlsó oldalán. Helyette leteperte az
öcsémet a fal mellé, a házától kétszáz méterre, az utca szé-
lén. Õt már három éve várta fent a felesége? – nem úgy fest.
Önszántából hagyta itt.
Apámat viszont marasztalta volna a felesége, õ mégis el-
száguldott, mint akit puskából lõttek ki, pedig aznap nem
sok konyakot bírt már meginni, s öcsém söradagja is alatta
maradt az éves átlagnak azon a csúnya estén.
Sírjuknál sírtam. Soha, de soha a büdös…
Ha por, hát legyen por.
Engem ne kóstolgassanak kukacok. Lelkemet se vizsgál-
gassák – elég volt neki e földi próba.
Hamvamat vigyék oda, ahonnan ered: apám Alpáron szüle-
tett, Attilát ott temették el a fékentartott Tisza medrébe; jó
hely. Szórjátok szét hamvaimat a Tiszába, kapjon bele a
szél milliárdnyi porszemcsémbe, s vigye vissza oda, ahon-
nan tényleg származom: a megfékezhetetlen, száguldó ter-
mészetbe. Ott találjon meg valaki!
Azért valami motoszkál beszûkült képzelõerõmben. Nem,
nem a feltámadás – nem: nekünk annyi! Ennyi volt, ki ho-
gyan használta.
De az újjászületés. Virágban, mézben, méhecskében és egy
anya méhében is.
Ez igen! Jelen lenni mindenhol. Mint azt az Istennek vindi-
kálják. Ott vagyunk minden lélegzetben, a méh tavaszi aká-
cos útjában, az anyaméh dõzsölésében, a borban és az igaz-
ságban, pandúr és rabló lovában, s a szélben, mely elmarad
képzelõerõnk mögött, bármily sebes is, csak kullog utá-
nunk.
Ott vagyunk a vágyban – mert minden vágynak anyagi tár-
gya, célja van, amely kialakítja és reálissá teszi azt.  Ránk
vágyik a vadász, ha buta szarvasként kidugjuk a fejünket.
Ránk vár a suhanc, a rosszul öltözött, az ingyen mozije-
gyért. Minden, mindenki, az ismeretlen.
Csak a halál nem várhat ránk többé. Neki befellegzett. Egy-
szer, uram, nem többször! Eljátszotta, most már vége. Soha,
soha többé nem halunk meg. Élvezzük a végtelen halott
emberi szabadságot, visszavonhatatlan istenségünket. Mi-
ért alkossunk mást magunk helyett?
Egyszer azt álmodtam, hogy 800 év elteltével Indiában egy
szegény koldus kisvirág lettem, elment mellettem egy bá-
rány, hajdani feleségem volt, szólni akartam hozzá; de nem
tudtam, mert õ bégetett. Újabb 800 évet kell várni? Bezár-
tam a szirmom. Van idõm, istenem.
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Pacis condicio

Békeajánlatom így hangzik: nem jövök vissza, ha.
Nem kukucskáltok a gödrömbe.
Ha nem jöttök utánam.
Ha nem csiklandozzátok a máris jéghideg talpamat, mert
azt nem bírom ki röhögés nélkül, s mostantól szeretnék il-
lendõen viselkedni. A feleségem – külön szabály – nem búj-
hat be az állam és a vállgödröm között a nyakamba,
ugyanezen okból.
Minden mást szabad.
Ledönteni a szobromat.
Elégetni a könyvemet.
Felnégyelni a hazámat.
Idegen tank ágyúcsövén keresztül keresni honfitársad fejét.
Pontosan.
Visszalopódzkodni a hatalomba.
Kifosztani a szavakat. 
Lelökni a Napot az égbõl.
Hordóabroncsba zárni a rakoncátlan lelkeket.
Szívátültetéssel keresztezni a higiéné-embert a hiénával.
A százszor megcsaltak is rebeghessék: édes, drága, icipici
feleségem, ugye, úgy szeretsz most is!?
Elvenni a hõsök kardját a levágott kezükbõl.
Zárat tenni a költõk szájára, megszokták úgyis.
Kidobni a léggömbbõl a társadat próbaútra.
Tévésztárt faragni az apagyilkos gyerekbõl.
Mert e szabadságtól lesz oly sokszínû a világ, amelyben
ezer virág virágozzék a kaszátok fel-felcsillanó fényében.
Nincs is feltételem. Én már elmentem. Mentemben szorosan
fogom nõm mellét, ez mindig segít hosszú, ismeretlen uta-
kon, ahol az õ halk szava irányít, itt jobbra, itt balra, húzd ki
magad; ahol az õ homályosan csillogó, biztató szemfénye a
szemafor: itt már nagy a baj, állj meg, ha teheted.
De már nem tehetem. Huncutul mosolygok le a Földre.
Megírtam a végrendeletemet, ihatjátok minden szavát, ha a
palackot – e postát – a szátokhoz emelitek.
1. Soha ne mondd, hogy meghalok érted. Ennél nagyobb ha-
zugság alig van. Magadért se tudsz rendesen, nemhogy érte.
A halálod csak a tied. A születésed nem, azt mástól kaptad.
Ezért nincs jogod eldobni. Csak a halálod a tied.
2. Amíg élsz, hidd azt, hogy te vagy a szivárvány az égen.
A te ezernyi gyönyörû színed karolja át az egész menny-
boltot, s sugároz be mindenkit, aki alatta van. Gyorsan jöt-
tél, mint minden fény, úgy is mész el: de addig adj biztató
égi áldást, mesét, gyönyört, mondd, hogy fent lesz igazán
szép. Mutass a Tejút felé, s vándor lépteinket igazítsd el
arra, még fentebb.

3. Hited, hogy van jó, és te az leszel, maradjon mindig szûz.
Ne engedj soha a durván behatolóknak, ne engedj senkit a
titkaidba, mély, rejtett igazadba. Védd a véred.
4. Járj emelt fõvel. Húzza felfelé a gerincedet, nehogy meg-
roggyanjon. Magasban és távol van az, amire vágysz, a por-
ban csak a testednek van hely, s azt megkapod úgyis.
5. Élet nincs halál nélkül. Ne hidd, hogy az Élet fog gyõzni.
Csak azt hidd, amit a költõ: az élet él és élni akar. S mert az
élet keze ott van a haláléban, s mert õk a legelválaszthatat-
lanabb szeretõk, tudd, hogy veled is minden folytatódik, át-
adnak egymásnak.
6. Tüzet gyújtottál, mikor a világra jöttél és hangod bele-
ordított a feszült, kíváncsi csendbe. Most, hogy halkhangú
hamu vagy, a világ ordít körülötted, s te kezdtél örök csend-
be. Ez is állapot, folytonos, és talán hasznos is: másnak is
kell szikra a tüzéhez.
Idáig jutottam. Ne! Mondtam! A talpamat hagyjátok. És
másszál ki a nyakamból, Kisbogyó.
Gyerekhadat látok magam körül, több generáció kisírt
szemét. Több asszonyt, ki sír, ki nem. Talpuk, mindenkié,
erõsen markolássza a földet, kapaszkodnak belé, nehogy
megbillenjen most valami, nehogy szállni kezdjen a fix.
S én csitítom õket. 
Már most, e percben is, lomb vagyok egy magas tölgyfán,
gyökerem a sírom alatti gazdag talajból még legalább két-
száz évig szívja magába az erõt. S addigra megjönnek az új
hajtások.
Kihúnyt szemem fénye benne van az örök világosságban,
látjátok, az a barna, az a meleg ott. Az az igazságosan és
nyugtatóan biztató az én szemem, itt terül rátok lágyan, ti is
belenézhettek.
Hangom simogat, ha féltek, mert sötét lesz; mert ordító sa-
kálok kérnének máris belõletek; mert megnémult a szátok,
mikor ki kellett volna kiáltania az igazat. Kölcsönadom a
hangomat, örökbérlet. Én pihentetem, legyen a tiétek, ha
azt kell kiáltani ismét: Vivát! Vivát! Vivát! Mert kell még
kiáltani ezt is, ne feledjétek.
És egy intés a kezemmel. Itt hagyom az ívét annak is. Ki-
tártan a szeretetre. Fenyegetõen a gazra. Ököllel a kínzóra.
Széles csenddel a buksi fejekre, akik felnéznek az égre, és
azt kérdezik: Jól vagy, apa?
Persze.
Jó vagyok.
Most már, így holtan, könnyebb.
De már lent is szorgalmasan tréningeztem erre, bele is sán-
tultam, le is zuhantam. Innen már nem lehet.
És te jól vagy, kicsi? Ti jók vagytok?
Húzzál másik pelenkát, mert anya meglátja a koszt.
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Világító vakablakok

Tûzre ne rakj, már nem égnék
Érték alatt, öreg nénék
Összedõltek az életek
Kunyhótársaim egerek
Verebek

Lassan csoszog az udvarom
Talpam alatt fáradt nagyon
Kitaposott járás, kelés
Felkelni is kínszenvedés
Tévedés

Szélfútta sors, búval bélelt
Vihar vette el az ételt
Földnek dõlt az öregem rég
A sírjába egyre mennék
Szeretnék

Most, hogy fenik már a kaszát
Sírra cseréljük a tanyát
Most, hogy leesik a kendõ
S lassan közelg a temetõ
Uram jõ

Az én drága kicsi Miskám
Közvitézként Isonzónál
Kezében az eke szarva
Minden be van szépen szántva
Nincs árva

Takarosan vetve minden
Az éhség se haljon éhen
Rend kísérte el sírig
A tanyákban csak így illik
Így hallik

Nem siratnak, ritkul a könny
Fészket rakok a felhõkön
Csak a tyúkom, õt sajnálom
Cserben marad, mert halálom
Nem bánom

Egy fény néz ki a vakablakon
Kikandikál, félénk nagyon
Szemében a múltam könnyes
S a jövõm oly fájón nedves
Szederjes

Az utolsó percek

Ez itt még az élet
Csók a nyár hevének
Úszás árfolyamban
A Styx még messze van

Ez itt fönt még az ég
Nyíló vég szerteszét
Erõ, lélek, erény
Csak a halál szegény

Ez itt még végtelen
Nappal és éj velem
Karcsú kar ölel át

Átnyújtja világát
Röpdösök veletek
Dalolom békémet

Átbillenni, átlibbenni, átbillenni...

A spanyolfalon át árnyak integetnek
Borzongok, a halált nem érdemlem még meg
Sovány testek táncolnak, rejtelmek fehérben
S átesek az ajtón, félénken, csüggedten

A küszöbön túl már nincs halál, a Holt él
A Remény búcsúzik, mielõtt köszönnél
Néma minden szó, s ha tátogva kiáltasz
Bemutatnak végre az élõ halálnak

Fortuna humana. Lassan megyek

Az élet túlsó oldalán élet zokog!
Vágy és álom, amiket még nem láthatok
Odaát volt-s-jelen létem halkan dadog
S nem tudja, kell-e ott tudni a Szózatot

Összeolvad harmónia s elborult agy
Megbénult nyelv és messzevivõ mozdulat
Hazugság s megbánás: feladtam valómat
S a tett halála lett a gyáva gondolat

Aszú a vér, gyémánt szemben az igaz él
Édes a sors, kedvesem mámor, nap, ima
S szörnyû, hogy senkit sem dajkál már a szívén 

Az élet, elunt. És a halál oly cifra.
Csak ténfergek, száraz lábam földben gyökér
S fellegek helyett a kezem a sárba ér
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Újra kezdõdik minden

A fák újra végigsimítják hajukat, elõször csak óvatosan az 
egyes tincseket, a hiúbbak a hajszálakat is babusgatják, majd
szinte egyszerre, kecses-nagy mozdulattal beletúrnak egész
hajkoronájukba. 
A díszeket még nem tették fel, de megkapják azt is ajándék-
ba hamar: rögtön itt a tavasz.
Szinte égnek a vágytól, hogy kiengedjék magukból a pici rü-
gyeket, amik egész télen fázósan szunnyadtak az öreg tes-
tekben.
Pattognak majd sorjázva, azonnal lehet látni minden fán,
hány életnek ad erõt, hány levelet küld a Nap felé, hány mag-
vat kell felnevelniük a még mélyebbre induló gyökereknek. 
Pannóniában mindig gyönyörû a tavasz, ezt minden rü-
gyecske tudja, aki az égig akar érni.
Megfutamodtak a jég, a hó seregei, csak hírmondójuk ma-
radt: kicsi, nézelõdõ hóvirágok menekítik életüket még né-
hány napig, s aztán nekik is el kell olvadniuk a tavasz he-
vében.
Lerugdosta téli subáját a rét, nyargalásra készül a patak s ára-
dásra a folyó, mindenki bõ vérrel van teli. A mezõ a legseré-
nyebb: milliószámra küldi a Nap felé gyorslábú fûszálait, nö-
vekedjenek, erõsödjenek, jönnek a legelõ nagyurak négy ha-
talmas lábon, s harapásukra nagy szükség van a gyenge szá-
lak erõsödéséhez, mielõtt le akarná dönteni õket a szikkadt
nyár.
Tündérekkel jár táncot minden virág az erdõben, a mezõn s
a sziklaszirteken is. Színüket, arcuk kipirult fényeit a tündé-
rek aggatják rájuk a pezsdítõ táncban. 
Atündérek aztán a még pici virágokra húzzák ezerszínû ruhái-
kat is, tudja meg mindenki, kaszás, kapás, hogy e kicsik az õ
mindörökké szeretett védenceik. Látszik ez hétmérföldes
csizmákban járva is.
Hümmögnek a folyók. A patakok nagyon véznák még, a he-
gyek büszkén õrzik havas sapkáikat, nem eresztik futkározni a
vizet. 
A patakocskák ijedten tekintgetnek felfelé, ha nem jön gyors
csobogás, kiszippantják õket a nagy folyók. Mi lesz az idét-
lenül ficánkoló halakkal? A hancúrozó pisztrángok nem
csobbanhatnak bele a lomha, unalmas folyókba s a sós-
könnyû tengerekbe. 
A folyók nagyon óvatosak most még, fogalmuk sincs, hol

húzzák meg medrük határait, senki nem mond semmit,
minden és mindenki csak ficánkol a tavaszban.
Az ég örömmel néz le a földre. Kedvére való a milliónyi
meleg színárnyalat a sivár-hideg fehér után, elmondhatja:
ehhez is jól ért. 
Löki le a meleget nagy fénycsóvákban, simítja a szép nya-
lábokat minden irányban, mindenki arcába, fõleg a virá-
gokat szereti, mert azokban mindig viszontlátja kimond-
hatatlan vágyát: hogyan lehetne lent köztük csak egyetlen
pillanatra, lent, megnézni, hogy milyen ott. Belehal, mielõtt
lehetne.
Az ég alatt a Nap nézelõdik. 
Magára húz egy-egy felhõt, ha túl melege van, és titkon,
csak magának bevallja, nagyon szereti ezt a tavaszi tarkasá-
got. Jót tesz a szemizmainak a kukucskálás, az örökös
ellenõrzés, nehogy valahol hiányozzon. Elhatározta, hogy
neki mindig mindenhol ott kell lennie, s errõl nem lehet le-
beszélni. Valami haragosa majd ha lerántja egyszer – mi
lesz a fûvel, a rüggyel, a virággal, az éhezõ patakkal, a
szomjas folyóval?
Mi lesz, ha összekormolja az az ügyetlen mitugrász, akinek
a hatalmas háza tapossa a rétet, dönti a fát, tiporja a virágot,
rondítja a vizet télen-nyáron, tavasszal-õsszel? Aki észre se
veszi, hogy a négylábúak érte szaggatják a réteket, a halak
miatta kapdossák a rovarokat, a virágok az õ gyerekbölcsõ-
jére küldik szirmaikat, s ha kell, küldenek valamit a sírra is,
bár azt nem szívesen, amit küldhetnének, inkább megtart-
ják egy másik tavaszra, egy másik bölcsõre.
A Nap legyint. Barátai mesélték, hogy vannak máshol is 
ilyen mitugrászok, pöfékelnek és kormolnak azok is más
csillagok fényébe, de soha nem érnek el a szívükbe, ahonnan
az élet jön.
A Nap mélyen õrzi a szívét azóta, nem mutatja senkinek.
Mondják, hogy néha a tündérekkel elküld belõle egy-egy
dobbanást a tavaszi virágtáncokra, de vagy így van, vagy
nincs így, még nem látta senki sem.
A Nap felint az égre. 
Kezdhetjük. 
Fesd magad kékre, a ráncaidra – mert bizony vannak már –
küldök néhány bárányfelhõt, friss szelet füttyentünk a föld-
re. Éjszaka felfûtjük a csillagokat, s holnap reggel jómagam
lehelek hatalmasat a kevély, fehér hegycsúcsokra. 
Elégtél, tél!
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Sírugar

Az öreg úgy hallgatott, mint a magyar ugar. Nem tudta, ho-
gyan hallgat a magyar ugar, de épp úgy hallgatott. Búval
bélelte ki az életét már vagy 45 esztendeje, azóta csak buj-
kál itt a Földön: a saját földjén, amit akkor, 49-ben elvettek,
53-ban visszaadtak, 61-ben elvettek, 92-ben visszaadtak,
94-ben elvettek. Ugyanazok mindig: városi ismeretlenek,
akik soha nem láttak földet közelrõl. Most valami suhanc
gyerekek, hárman, valakinek a megbízottai: addig ajánlgat-
ták a csodát a kárpótlási jegyért, meg bérleti szerzõdést és
majdani hozammegoszlást, hogy végül a sír mellett döntött.
Felújítja a fia elhanyagolt sírját a városban ebbõl az utolsó
jussból – 6 éve soha nem volt rá pénze.
Most itt a sír, fel is van újítva tisztességesen, a pénz elment,
elment a föld is, 121 aranykorona, régen eltartotta az egész
családot, az unokákat is, mikor a fia a válás után nyaranta
kihozhatta erõsödni õket.
Most itt hallgatnak, szótlan a fia már 6 éve, lehet, hogy nem
is öngyilkosság volt – bosszú, merthogy õ is bosszút eskü-
dött mindenki füle hallatára azok ellen, akik megint ellop-
ták a földet, az apa földjét, harmadszorra 45 év alatt. Az öreg
állt a sír mellett, a temetõi ugaron, ez legalább megmarad,
ez a sírhely. 
A fia, ennyit biztosan tudott az öreg, csakugyan megfenye-
gette vasvillával a pesti suhanc ügynököket, mikor megtud-
ta, hogy kicsalták az apja kárpótlását és nevetséges ösz-
szegért visszavonhatatlan ügyletbe húzták bele, hogy most
már se föld, se kárpótlási jegy. Afiú ekkor tényleg emelgette
a vasvillát, jó hegyes tekintettel, a suhancok el is hajtottak 
azonnal, persze ordibáltak õk is kemény szavakat. Visz-
szajöttek volna? Felakasztják a fiát, ahogy kiabálták vissza-
felé futtában? Nem ismerjük mi a pestieket, azt se tudjuk, mit

akarnak, hányan vannak ott fönn, kik vannak mögöttük – azt
tudjuk, hogy a világ most az övéké. Kik ezek?
Az öreg életét bú bélelgette azóta. Megtört már mindene, a
szeme fénye legelõször, aztán a kapáló ereje, lehajlott a vál-
la, szétterpesztett lábbal taposta az élet, csak a fia volt neki,
meg az onokák, ha engedte a volt meny. Csak alig-alig.
Némán nézegette a Nap lebukó szélét. Régen ez mindig
megnyugtatta, ilyenkor rögtön a másnapra gondolt. Most
már nincs másnap, a tegnap is szétmállott, a ma éppen most
bukik le. Az öreg serénykedett még egy kicsit a sír szélén,
szomjas vágyat érzett, hogy találkozzon a fiával, ott lega-
lább nincsenek csalók. Csak a fia van. Biztos nem lett öngyil-
kos, sose ivott annyit még bánatában sem, biztos, hogy má-
sok lökték a vonat elé. Az öreg keresgette késõbb az égen a
Hadak Útját, jó lenne megtalálni, azzal menni tovább. Rücs-
kös kezével megszorította a másikat, jó erõsen, hogy fájjon,
hogy érezze, kell-e élni. Minek?
Kereste a szelet, szólni akart hozzá, mindig jókat beszél-
gettek. A vihar volt a legjobb barátja, fõleg, ha zápor esett
hozzá. Akkor szembenézett mindennel, akkor gyûjtött erõt,
ez volt neki a legfõbb támasza. Nem tanult, nem tudott sem-
mit, csak a földet, a néhány állatot és a családját tudta, de ha
szólt hozzá a vihar és ha az esõ szerette, akkor õ is felpattant
mindig a Hadak Útjára, kedvenc õsmagyarjaival, végigszá-
guldott a világon ott fenn, s lekergetett mindenkit az egész
földgolyóról, aki bántott csak egy embert is a Kárpát-meden-
ce magyarjai közül. Ha a Hadak Útján szélvészkedett, soha
nem volt hallgatag, áradt belõle a zengõ dal: Huj, huj, hajrá-á!
Szépen, lassan csúszott le a sír aljára. Már nem láthatta, hogy
milyen csendesen és méltóságteljesen teszi. 
A fiú ugyan sajnálta, hogy az apja hozzá jön, de büszke volt
arra, amilyen sok benne, az öregben, a méltóság. Az élet
veszített, nem apa.
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Természetes

Zúgott a vihar: nem lesz itt egyhamar béke
Susogott a szél: enyhülés, elmennél végre
Száguldott a villám, tehette, élvezte
Azt a sok száz embert magába égette
Bömbölt az erdõ, a fák is könnyeztek
Szökött az erõ, voltak, kik kiégtek
Felszáll, felszáll egy halott madár
Rikoltozza, éltél, menj már, menj már



Apa – én és az enyém

Magasba nyújtja keresztjét 
Lomhán az agg székesegyház
Magasra nyúl a kicsi keze
Keresi égbe szállt apját

Harangok szólnak az Úrnak
Az égig kúsznak az imák
S a fohász helyett a kicsi
Porba vési apja arcát

A dóm a dombon az Övé
Kupolák aranya kacag
De a kereszt kuporodik
A villámló egek alatt

Mint fáklyánál buta lepke
Perzselõdik az életünk
Apánk leesett fénytestén
Ölünkre hull könnyes fejünk

Bombajó

Védtelen lettem a bombák ellen 
Hulla hull, szakad az égbõl
Kihûlõ testemmel szövetségben
Szállok felfelé a Földrõl

Lent hulla él örökös békében
Jó földet mûvel a bomba
S míg örökké élünk a mennyekben 
Ott csont csont ellen száll hadba

Testünk testvért ölt, szívünk vért ontott:
Mindig másét, mindig csak azt
S a nyakunkba akasztott koloncot

Másra akasztjuk, mint vigaszt
Éghetünk bombázók sugárlángján
Levágott kéz a kormánynál

Álomkor

Párnámon párom, légies illata
Páromon párnás érintésem nyoma
Ágyamon álmom, örökké valóság
Álmomon vágy ül, a halhatatlanság

Itt csitt!

Itt már nagyon halk a hang
Itt már nem cseng a harang
Itt lassul a mozdulat
Itt szívre zár a lakat

Jó is, rossz is

A mosoly, melyet a Nap küld a Földre
Visszaszáll hozzá
Ehonnan a sok melegség

A dalom, amely gyõztesek éneke
Száll az ég alá
Tolja fentebb a tetejét

A rózsám, értem tátong kelyhe
Felém nyújtaná
Tövis nélkül a kis kezét

Az árnyam, amely mint társam hûsége
Velem nõ naggyá
S úgy féli a sötét estét

A fényem, mely most vállamra terítve 
Komoly alkonnyá
Borul. Törli kisírt szemét

Öreg fa, melyen a lomb megbékélve
Hull a törzs alá
Elfeledve mély gyökerét

A szemem, melybõl néz hitvesem könnye 
Zárul nemsoká
Hordja az örök kék színét

Asszonyok kedvencei

Elvertek mindent a kártyán
Ágyat vethetnek a meleg trágyán
Megannyi bátor, egyszervolt nagylegény
Így töppedten mi maradt: ez lett a hõsköltemény?

Gaz lett az igaz, botor a bátor
Mi a jövõnek tûnt, mára nem is álom
Kilengéseteknek új irányt most a hóhér szab
S utódotok könnyezve – s parancsra – nevet változtat
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Fõnixmadár sem leszek már

Tûzben égtem, tûzben égek
Testemre ítélet hangzik
Lefordulnak a kémények
Holtomon gyümölcsrügy fázik

Fortyogok, szûnõben súlyom
Vad arcok néznek rám. Sátán!
S én, hajdan a virág, szirom
Füst vagyok a pokol kormán

Tûzben égetett a remény
Hogy az élet örök áldás
Élet fakad a lét helyén

S az elmúlás csak szertartás.
…És égek a tûzben, rõten 
Lassan feladom a fejem

Lánctalpam libeg

Láncaim fennakadtak a felhõkben
Jó, hogy valakik a másvilágra küldtek
Most az Idõ napozik itt mellettem
Rabláncom helyén a sebek szépülnek

Szabadság a bárányfelhõn, fejjel le s fel
Eltûnök a fodrok közt, kibukkan a Föld
Innen kacagva az ordas ellenfél is ember
Mert az univerzum a közelembe költözött

Vastalppal gázoltam egykor agykérgeken
A Taigetosról tanítottam repülni felnõtteket -
Most szellemföld és égi való közt libbenek el

Fentebb!, tátong az ûr! – De hogy lesz nélkületek
Ha nem hallom többé: a lányhangok csobognak!
Ha szemem nem látja már sugaradban az aranyat 
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Rock and… rázz, láz!

Rázom a lámpásom
Lóbálom a fényét
Isten, add: asszonyom
Halkítsa önkényét

Rázom a házamat
Essen rám, takarjon
Hómezõn vágyamat
Vezesse farkasnyom

Rázom a sorsomat
Éjjel széjjel verhet
De hagyja rám Napomat
Vagy egy sötét vermet

Rázom a zabolát
Paripám nem lódul
Vállamra patáját!
Zablám számra zárul

Rázom a jégesõt
Szakadjon le az ég
A nõt, ki fel se nõtt
Sorsában semmis ég

Rázom az árnyékot
Ne nevess, zord lélek
Verem a harangot
A kacajtól félek

Rázom az arcokat
Ráncokat mélyítek
Építek kriptákat
Kísértet rémisztget

Rázom a hitemet
Verem a küllemem
Pokolra csengetnek
Jól éget, remélem

Rázom a csendes szót
Nem ér a szívembe
Ne hallj meg jajongót
A vígság temetve

Rázom a szemfényem
Láncolj le magadhoz
Mindörök felségem
Felerész sorsomhoz               –    … mint az esküben.



Csõlátás

Esõben, csatornacsõben
Malaszttal marasztal az Úr
A patkány bundáján fekszem
A korom most se lesz azúr

Híd alatt hidalgó alak
Olcsó kis köznemes vagyok
Testemben hiátus dagad
Hibridnek a korcs is ragyog

Akasztófám árnyéka
(Hurkolom kötelemet)
Fények sötét játéka
Csõbe zárt végrendelet

Mennyek veszekednek rajta
Kire hagytam testemet
Patkány árja csúf dala
Szennyezi be lelkemet

Jólét honol a csõben
Szájam tátog, álomzaj
Béka brekeg fülemben
Béke, jövõ, ne zavarj

Füstté váló remények
Hit nélkül élt szegények
Csak lett volna… csak egy nõ
És egy száraz temetõ

Budára!

Nem találom kimért húsomat
Pedig ott vagdossák a pult alatt
Lábra áll még, él szegény pára
Ily legénynek, mint õ, ott van ám nagy ára

Azúr a zûr

Fény perzselt meg nálad, alant rekedt sóhajok
És hamis is a kép a mennyezeten, bajt sejtet
Kifesttették a papok a fekete-fehér képletet
Mohón innám sugarad, de így sárban ragadok

A sereg

Gyanús seregek érkeznek
Kivont szablyával étkeznek
Lassú, forró vérbõl vedelnek
Mért tûnnek olyan ismerõsnek?

Égtem, mint a fáklya – s most?

Égtem, mint a fáklya
Gonosz, rabló éjben
Hogy legyen az árva
Szabad börtönében?

Rangom nincs, tiszta ész
Csillagok vezetnek
Hangom halk, szenvedés
Sodrában vezeklek

A tenyerem kérges
Mint öreg fák ránca
Vagyok az agg béres
Kegyekért kiáltva

Szemem sarkán reggel
Alig fér be a világ
Szûk, szürke hajnal kel
Fenik a borotvát

Nem hallom fohászod
Pörölyök zúgnak
Torkomon egy marok
Véget vet a múltnak

Véget vet a búnak
Halált vet, arathat

Esõembertelen

Eláztam, mint a múlt a mocsokszagú sárban
Mint a jövõ a reménytelen hitvilágban
Mint a veréb a sas vasmarkában
Mint porrongy a vödrök aljában

Eláztam, mert a részeg sors nem állt mellettem
Mert hol zápor szakad, az aszálynak kegyetlen
Mert hol a gazság még temetetlen
Mert hol a feleség nem a felem

Eláztam, és már nem véd meg szokott hûséged
És már arcom’ fényes hajadba nem temeted
És már részegen un a tekinteted

És már a tested se úgy melegít meg
Mint mikor még éreztem, értem szól a szíved
Mint mikor az ég még nem jéggel mért: szeretett
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Lazítani

Lazítom a húrt, megpattant ezerszer
Szakadt, reccsent, csúful hamis lett a dal
Vallattak, tagadtam, zabált a rendszer
S bár faltam teli szájjal, bánt a diadal

Lazítom kötelem, túl szoros hurok
Mért rángatják le a lábam mocskos pofák?
Majd meghalok, ha szép jövõt akarok
Akkor vihogjatok, élõsdi hullák

Lazult az erkölcs itt, a semmi minden
Savanyú szagú lett most a dicsõség
A csúf szép, raccsol a zaj, a pösze zeng

Szétrobbantják a Kárpátok gerincét 
Semminek leszek tagadása, igen
A lelkem szorongatom a kezemben

Prológus

Papként szórja a nap
Áldását fejünkre
Szivárvány hidat rak
Tétova hitünkre

Széjjeltépett láncból
Kardot verünk; merünk
A rögbõl, a gyászból
Égre vetjük szemünk

Õsz ül

Korhadt erõ, löttyedt vér, zörgõ szegycsontok
Kifordult szemhéjam védelmében fent vagyok
A fény sötét, az éj végtelen, a Nap gyáván horkol
Levágott kezem éljenez: osztozzunk uram a balsorson

A zûr az úr

Az ég, mikor az Úr a Földre dönti
A szív, mikor nincs már, aki kitölti
Keserv, mikor a múlt mindet rád önti 
S a szó, mikor nem hall meg lent a fönti

Hosszú kéjek éjszakája

A péntek étek nélkül
A holnap elsötétül
A verés zöldre kékül
Sûrû vér sose békül

A szombat üres falat
Fejeddel mért versz falat
A léted hátra halad
A jövõd messze szalad

Vasárnap: sár van, nap nincs
Jégverés a fénylõ kincs
Lehulló hó, fázó tincs

Kezedbe lökött kilincs
Szivárvány lány vasárnap
Rúgd a földre imámat

Este, estedben 

Még nem gyõzött le az este
Bár már tort ül a sötét
És a Nap, kettõnk szerelme
Eltékozolta hevét

Dõrén dõlöngélt életem
Hajnaltájt homály csuklott
S mikor majdnem elvéreztem
Átadtál egy csillagot

Vöröset, sárgát, lehullót
Mindegy… ragyogtál benne
Én kalapáltam a sarlót

Részeg vérben keringve…
Potyog lefelé a Nap
Estedben megvárhatlak?

Nincs vissza

Sûrû, áthatolhatatlan éjen jutottam hozzád
Voltál a fényjel.
A szépet kerestem, s tudtam: ha a halál csókot ád
Nem hívlak: kísérj el.
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Grotex 

Virágcsokor fedi testemet. 
A fejem a lenyugvó Nap. Merszem messze ment. Õszül az
életem. 
Remegés fékezi hitemet a jóban. Még csak nem is bántanak. 
Mit csináljak a virágokkal? 
Hagyom, s magamra húzom a fenyveseket is. Kell lassan-
ként az örök takaró. Alám teszem a fejemet, a Napot,
melegít. 
Lelkem, a vesztes álmodó hallhatatlanul lapít bennem.
Elküldtek.
Pedig örökzöldben született a természetem. 
Életpír virított az arcomon. Most zúzmara lepi, fagy fészkel
rajta.
Felhõs életem marad csak rám, fakó fájdalom, irigyen szûrt
napfény, s belém szakadt gyászdalom. Rebegem az imát, mit
senki se hall s én se értek, leesett fejemre lassan lehull a lomb.
Szorosra zárom fogsorom, nehogy még szóljon a nyelvem,
s kitekert nyakamat kényelmesen visszatekerem – így még
jobban lötyög.
Már régóta horkol bennem minden földi élvezet. Most tán
megszán a pokol, s bár az égetés karcos egy kicsit, feléb-
reszt ebbõl a nulla-hulla magányból. Az életem ne erõsza-
kolja rám magát többé! Unalmas.
Háttal fekszem a hasamon, így várom a megváltó ördögé-
ket. Egyelõre nagyothallanak. 
Temetkezzem saját kezemmel magam mellé? Ki vesz így
észre?
A szívem mindig is süketnéma volt, sokan szólongatták, de
nem nyílt ki. 
Sûrû szõr nõtt a fülében, a saját szívzaját se hallotta. Pedig
sokan megpróbáltak dobogni benne, hetedhét országon
túlra menekült. 
Most, hogy itt fekszem végleg, gondoskodtam a mumifi-
káltatásáról. 
Szép száraz szív, itt ketyeg a földön mellettem, nem lesz
vele semmi baj.
A szemgolyóm dörzsölgeti az éleslátását: jól lát? Fölfelé ló-
gó lábbal vetem a kereszteket, én, a hiteltelen hitetlen, a nagy
materirealista. Közben leszorítom a kezemet, nehogy elvág-
jam a kötelet – s vidáman kiáltozom valami arra járó gyanús

külsejû öregre, hogy használja már végre a kaszáját, ne csak
élezgesse. Az öreg alapos ember lehet, élezget tovább, nagy
aratásra készül. Ez megnyugtat.
Így hát nemsokára mégiscsak elkezdem feltölteni a temetõ-
met. 
Továbbra is lefogom a kezemet, nehogy jelentkezni akarjon
a feltámadáskor.
Hirtelen héja kezd vijjogni az avaron. Nõi fátyol lebeg át a
fejem és a lenyugvó Nap között, egészen közel az arcomhoz,
nagyokat rikkant a fátyol szíve, ujjé, megyünk lakodalomba.
Kivel? 
Már cibál is magával, leteper, örömködni kezd fáradt tes-
temen, vinné-rabolná a lelkemet, de én ordítok: fátyol, vidd a
fátylad, vagy magam lövöm le a héjanászt. Erre a hófehér
fátyol feketében gyászolni kezd, mert titokban megölte a
kakast. Tudtam elõre.
Hideg van, egyre fagy, ahogy jön az est. 
Mi lesz itt hajnalban, amikor már minden lélek odaát van?
Üres akasztófa, eldobott kötél, héják mindkét nembõl,
fekete-fehér fátylak, s én, amint még kidugom a kezemet a
lapátért, nehogy ellopják. 
Kellhet még.
Mert az az igazság, fele- és egész barátaim: lehet hogy
meggondolom ezt az egész sietést, s elvetélt életemet visza-
vágyván – igaz, lelketlenül, de – elkezdem kilapátolni maga-
mat a mélybõl, a semmibõl, ahova vágytam s mentem. 
S ha majd egyszer kilapátoltam magam, talán a születésem-
kor, akkor elmegyek a mennyei felséghez – bocsánat, itt ki-
maradt egy „e” betû – szóval elbaktatok hozzá, s elmondom
neki, hogy hófehér az idõ, hogy hosszasan szeretném hall-
gatni a szívhangokat, hogy visszaszállítom az égbõl az el-
veszett lelkeket, újraépítek egy-két tönkretett jövõt.
Hogy suttogó szavak hívjanak vissza az észhez.
Hogy levesszük az akasztófáról a tisztességet.
Hogy elõttünk járjon mosolyunk lent a földön s fent az égen.
Hogy a könnyek visszazáporozzanak az óceánok mélyébe.
Hogy látom, amint boldog sírásók égetik ellopott lapátom
nyelét.

Súlyos az agyag fölöttem. 
Alig tudok moccanni, de el kell kezdenem magamat kilapá-
tolni, szüntelenül és megállíthatatlanul egy egész halálon át.
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Szívgipsz

Gipszben dagad a szívem, lüktet, ver, mint egész életem-
ben. Most a gipszben õrjöng, tiltakozik, feszeng, ki akar jön-
ni. Pedig eltört, gipszbe kellett tenni.
Másnak állítólag üdvözülés az élet, következésképpen a vi-
dám halál is az. 
Nekem, örökös járomlakónak kín mindkettõ, ismerem már
a halált is, annyiszor elszenvedtem képzelgéseimben.
Annyiszor ájultam át, annyiszor juttattam át magam a halál
kába szintjére, hogy néha már lusta voltam visszatérni, csak
valaki mindig kilökött a halálból. 
Érezted már a nyelveden a vasat mínusz negyven fokban,
amikor a fém magába rántja a húsos nyelved, s beleszakad
a tested is, a lelked is a fájdalomba? 
Ilyen vas a halál. 
A halál nem akkora vas, mint egy késpenge, hanem akkora,
mint a vasúti sín mínusz negyvenben. Tedd rá hát erre az
édes kis nyelvecskédet, s nem kérdezed többé, milyen a
halál.
Ott már nyugodtan bekapcsolhatod az ûrváltódat, elindul-
hatsz a Holdba, ha bágyadt párbeszédekre vágysz, vagy a
Napba, ha vakító csillogást keresel. 
Sápadt verítékedben fürödhetsz a Holddal, vagy piros véred
futtatod le a Nap peremén – egyre megy: többé nem jössz
vissza. Te leszel a felkelõ múlt összes reménysége, hite,
vágya, csak éppen magad nem leszel semmi se. Élsz a
magad árnyékvilágában – ebben jó gyakorlatot szereztél a
Földön.
Tartsuk a gipszben a szívedet mégis, ott majd beheged a tö-
rés. Maradj köztünk járomlakónak, ûzd, hajszold, gyötörd
az életet. Ne sétálgass a haláloddal, ugassanak a kutyák a
holdfényre, s a sín emlékét tépd szét. Víg leszel s a szíved-
ben meleg bujkál. 
Nem látsz többé könnyeket a szivárványban, s a gerincedet
a gravitáció mindig vertikálisan tartja. Nem hajtod le-s-fel-
göcsörtösre a jellemed. Gipszben takargatjuk szívedet a
hideg, a remegés, a tõr elõl.
Tegnap még zûrben  vert minden billentyûje, ma élet után
hápogott kiszáradt medrében. Koszorúi kóróként, kiszárad-
tan, élettelenül lógtak s te õrülten reszkettél, féltél. Elfo-
gyott, megfagyott a merszed a cudar világban, csónakos 
után kiáltoztál a Styx folyónál, de Kharon unta a lihegé-
sedet: visszatoloncolt. 

Még ingyen sem vett fel, a túlsó parton csupa ismerõs arc
kuncogott rajtad.
És akkor a fiad kutyája elvezetett hozzánk, gipszelõkhöz.
Szerencséd, hogy a kutyák felveszik gazdájuk jellemét. Ne-
ked, a lelki lebujok örökös vendégének Hetedhét Óperenci-
án innen és túl sem adnának kegyelmet, vasboronákkal 
egyengetnének be a földbe. 
De most jókhoz jöttél. A gipsz gratis, kísérleti szakaszban
kipróbáljuk mindenkin. Vegyél mélyen levegõt, zûrös fél-
homályt látsz magad körül, az életed az, groteszk-hideg
arccal vigyorogja, hogy még nem kér. Hopp, a végzet jõ
tántorogva feléd, le is térdel kacagva melléd! Hopp, a gipsz
reccsent nagyot, ó!, – kudarc. Visszafordulunk pajtás, itt
hagyunk, újra fuldokolhatsz egyedül a Styx hullámaiban,
fennakadsz a zátonyokon, s ha mégse, a dölyfös Kharon
úgyis alányom.
Halálgyorsan nyargal a fej nélküli világ, nincs már rád idõnk,
talán a gégemetszés segíthet még, de tudnod kell: légtelen
torkoddal soha többé nem beszélhetsz, nincs szó, melyet ki
tudnál ejteni. 
Hova tûnt a vigyor az arcodról? Arcod sincs már, csak torzó
a helyén. Nos, a metszés lényege, hogy…
Verítékben úszott a párnája. Hajnal öt volt. Üres az ágy, a
szoba, az üvegek, a poharak, két Prosac hevert még mellette
és két altató, ellentétes hatásuk a képtelenségig összekever
mindent, mire majd leér a piacra. 
Hatkor kinyitnak, de neki már háromnegyedkor is. 
Megpróbálta begombolni a nadrágját, de a remegéstõl nem
tudta az ujjai közé fogni a gombokat. Az egyik üvegben
talált vodkát, épp annyit, hogy ne kelljen vizet innia a
gyógyszerekhez. 
Elindult.
Ez végre talán jó nap lesz. Talán már nem fogja tovább bírni.
Talán dél körül összeomlik, hat napja nem evett már semmit,
és a tizenötödik napja részeg. Akkor ki kell hogy hívják a
mentõket, és õ nem fog többé ellenkezni, nagyon utálja Kha-
ron képét, és utálja a szívgipszelõket is, akik már fogták a
kést a gégemetszéshez. Talán gyorsan megjön a mentõ, talán
elviszik abba a kórházba, ahol annak idején elõadásokat tar-
tott az egészségügy új finanszírozásáról. Talán végre meg-
menti valaki. 
Talán … most nyolcadszorra… Talán most... Az altató, a
Prosac és az unicum gyors munkába kezdett. Nem hiány-
zott senkinek.
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Mért

Mért tesznek gyémántpatkót a gazságra?
Mért, ki kibányássza, a gazdaság lárvája?
Mért rikoltja magát tisztának a mocsok?
Mért, kik mosdatják, sose lesznek boldogok?

Mert a szél néma, csak a vihar õrjöng
Mert a vágy tiszta, csak az erõ hõzöng
Mert a föld csendes, csak a vulkán ordít 
Mert a víz fényes, csak az árja rondít 

Mért kap koronát, ki jó kedvvel öl?
Mért hápoghat hamisan a hazug szó?
Mért, ki szentesít, áldozatsor elöl?

Mert ólommal a fülünkben borzasztó
Mert ólommal a szívünkben félben félve
Mert a teljes is fél, kicsi lett ketté tépve

Szirom a szirten

Légy vakmerõ, hívd ellened a halált
Árboc a viharban, rákapaszkodni
Magányos zátony, kit a sors megtalált
Hogy ne kelljen már magányba fulladni

Légy páratlan, s megtalálod hû párod
Szirt, irány a gyengén látóknak, virág
Hogy szívükbe zárhassák az illatot
Amit testedben másnak az Isten ád

Királyok nép nélkül

Tamtamot vernek, fújják az indulót
És süket fülek kerekednek nagyra
S éljenzik dalban a nyíltan hazudót
S hamut szóratnak a csonka tegnapra

Nyirkos lett, esik, az árfolyam gyenge?
Forr a pénz vére, a tõke tökös srác
Múlt bálványokat küldtek jégverembe
Hallgassák ott egymás síri imáját

Száguld a szekér, új barázdát szánt, hujj
Törött kereke veri a rög hátát
S a veremben egy felemelt hüvelykujj

Lefelé mutat: temeti királyát
Játsszál csak, felség, öleljen parfüm, nyál
A plebs nem lát, de kérdi, hol a király

Esõben

A tél még rideg. Kinyújtja karmait.
De március van, a költõ idusa
Nem találják szerteszórt, gyenge hamvait
De még szembõl süt ránk a sugara

Szürke, ólmos esõ esik utána 154 évvel
Valaki zokog, mert ellopták róla nejlonát
Haljon õ is meg, hulljon csatornába a téllel
S bízza a holt költõre az élõk retkestetv gondját?

Ünnepelünk, több mint másfél százada bátran
S remegünk, nehogy belénk vágjon újra a hó
Vad láng ég, jeget olvasztó tûz szemsugarában

De a dzsidák hegyén kettétört a puhafa lobogó Leveszem
sosevolt sapkám, kopasz az igazság Szemembõl a sáros
földre csusszan egy szál virág

Az ûr az úr

Félig eleven vagyok mindig, félig félhalott
Félek, a kettõ közt magamra marad lelkem
S bár az élet átjárja még rendesen a testem
Az ûrbõl már felém nyújtod végtelen karod

Nem tudom

Tudom, ki mit keres
Kaszát a vén halál
Útjában élet áll

Tudom, ki kit szeret
Kisfiú a húgát
Miért öleli át

Tudom, ki mért fut el
Mért áll meg félúton
Férfikéz asszonyon

Tudom, kié a templom
Isten a kereszten
Miért néz sötéten

Tudom, miért szenved
Kinek nem jut papa
Szélben a hamva

Tudom, tudom – 
napfény horkol a Holdon
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Pehelykönnyû fajsúly
(Hópelyhekben a lelkek)

Hány lélek száll vissza a földre
Hány fáradt múlás keresne biztosat
Hány hópehely vágyik a melegre
És õk már tudják, mi fent az iszonyat

Hány hideg fagyszem, vakon csillogó
Hány milliárd zuhan le eltévedten
Hány sikít: mért üldözöl el, télapó
És a hideg? – hol nincs test, csak szellem

Hány kétségbeesett csepp szakad le
Hány kapaszkodna egymásba riadtan
Hány kiáltja: nem tudja, kinek a lelke

Hány érezte: jó a meleg a pokolban
És számolom a kétségemet az ablakban 
Mi lesz a hulló dermedt pehely esélye

Pogány dal

Hányom a keresztet
Kezemben vasvilla
A lelkem még reszket
Rádõlök kacagva

Mind vacog, aki lát
Kihányom keresztem
Gúnyolom az urát
Fáj-e, emberisten?

Jézus keresztje ez
Magának ácsolta
Elismert szakmunka

Utamban nem ereszt
Keresztem szétvágom
Többé nem szolgálom

Ördögi

Elvisz, vigyél, vegyél, egyél, zabálj
Otromba ördög, nyald a szád, szád szélén szõrszál
Zsibbadt életem lankadtan lóg fogad hegyén
Röhögj, fázok, félek, de szenvedni nem tudok én

1 darab  arab/6 darab arab/60  darab arab
ALIUS

Az orvos darabokat szed össze
A rendõr a tömeget oszlatja
A tankcsõ a távlatot imádja
A vérár tócsában folyik messze

Vérnyomokat szimatol a kopó
A závár vajon honnan származik
Az utca tanktalpak alá bújik
Az arab esett teste hulla jó

Vence-rémes, gyõzelem!, fék nélkül
Végzetes a harc, végtelen halál
Egy, hat, hatvan arab arca kékül

Rongy test, a szív, csitt!, a szív megáll
Gránát=halál, rossz terms of trade, Arab
Jeruzsálem a lánc talpa alatt

Nincs haladék

Haladékot kapott a fergeteg
Ne bántsa a nádtetõket
A motyogó léteket
Az életre ítélteket

Haladékot kapott a hó
Ha olvad, nyílik a szó
Ágyat keres a koporsó
Akkor lesz jó. (Jó lesz.)

Haladékot kapott a halál
Ne bántsa, ki utcán hál
Ki úgyis halálra vár
Azt ne bántsa a halál

Haladékot kapott a rettenet
Ne dideregj, kikelet
A félelmet nem érti meg
Csak a kis kisemmizett

Haladékot kaptam én is
De már mindenem semmis
Csak Istenem, csak segíts
Sötétemre fényt deríts

Haladékot kapott az anyám
Nem veri már halott apám
Figyelmem mutató ujján
Fiam, vigyázz!!! A lány… a… a lány!!!
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Vágyalom

Vágyom a jóra, benne a szóra
Életkedv-hangra, a tanítóra
Vágyom rád: tiszavirág a tóra
Egy lányra, vigaszban álmodóra

Vágyom a dalra, hölgyre, ki barna
Ki épp felfénylik, szõkén aranyra
Ki épp behív, rám tárva szûk ablaka
Kinek csókom lakat a szájára

Vágyom a szépre, hogyne is kéne
Hogy lássa: hogy úgy vágyom az égre
Hogy forrón égessen be testébe

Hogy a hideg haljon már meg végre
Vágyom az álmaim életére
A kudarcok megdermedt helyére

Égéspontomon

Forró vágyban halni meg
Csak egy percre élni még
S az öled, ha megölhet
Öleljen végtelenség

Öblödben vár a holnap
Rejtõzöm még egy napot
S a Nap újra fényt hozhat
Add melled, tápanyagod

Borítsd rám az oltalmadat
Széttárt tested védjen meg
Hajtsd ölembe arcodat

S éhes-mohó nyelvedet
Mert meghalok, egy perc még…
Nõm! – a testem tûzben ég

Nem írok már: sírban sírok

És hármat mikor jedzettek
Kettõezer felett. Lepergett
És csak bámulom a néma eget
Nem adtak vissza-menet-jegyet

Égbe, égés nélkül hogyan megyek?
Ha halni hagytál, Uram, add kegyedet:
Hagyd meg vidáman élni összes jegyemet
Jegyesemet, gyermekimet, azt, ki mind szeret

Elsõ visszhang

Levert, kopott karók, agg oszlopok
Kopjafák tavaszi temetõben
Megvert, szíven csapott hadoszlopok
Sírhalmok vertszagú vérmezõben

Gyõzelmet énekel szabad sakál
Hangját vérdíj hangolja magasra
És a földre hulló holdvilágnál
Fogást keres fáradt holt arcomra

Hallhatatlan harangok gyásza zeng
Hullarablók tolongnak köröttem
Mély szemem a zárótûzben mereng

Felfalja õket a csúf gyõzelem?
Lendül a nyál, sakál vihog, hamm-hamm
S kopjafánk földjén néma a dallam

Második visszhang

Visszatúrnak a múmiák
A sötétbõl a világra
Sose vitasd el a jogát
A múmia nagyon árva

Mozgolódás, settenkedés
Múlt szellemek szédelegnek
Ne félj – tied a szívverés
S ha megdobban, elrettennek

Mert szívük nincs, helyén rongyok -
Rögtön szólnak a harsonák
Vissza! kongják a harangok

S újra telnek síri kamrák 
Fáradt szellemek félénken leselkednek a sötétben                
Hajnal-lány simítja homlokom, jobbomon ezer évem  

Nyugágy, mélyben

Nem tudlak felejteni, te voltál az álmom
S hogy nevettél felém, nem bánom halálom
S nem õrülök meg a szerelemtõl, csak imádom
Ahogy a szemed simít még egyet a szempillámon
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Hervadó virradat

Magamba fojtottam sok vad szót
És most a csendben fojtogat mind
Pálinkákkal tíz szem altatót
S csend ordít rám: tûnj elõ odakint

Eltûntem. Hervadt éj fal fel lent
Ötvenöt évem rágós lehet
És a gyalázat, amit rám kent
Gyorsan sorvasztja az életet

Lustán nyaklik testem a mélyben
Kiszáradt szemem könnyért kiált
Felüvöltenék még mérgemben:

Isten éltessen minden piát
Az arany  sár lett tenyeremben
Mer’ az Úr már ellökte fiát

Váram helyén árok

Nézd csak azt a kaszást, s az erõt a kézben
Valaki sötét zsákot ránt rám az éjben
Még megtapogat, de már suhint is le rám
Ördög hörög isten cserbenhagyott fián

Testem nyirkos, kivert a hideg, jég lettem
Mily’ szép volt, hej, élõ gyávaként remegtem
Hol még bolond lehettem, egy a száz közül
Ne üss már!, halott testem már nem kékül-zöldül

A jégveremben érvénytelen hûlt testem
A föld nem forog, megállt a lapos korong
Véget ért a szabad kofák közti verseny

Váram helyén árok, bennük szellem bolyong
Nincs semmi, mi vágyamnál lehetne drágább: 
Add vissza még egyszer szép szemem világát
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Büntetés

Gyöngédséged hallgatag, mint az elfojtott sóhaj
Az éjszaka bután bolyong így, egyedül és árván 
Tapintatod nem engedi mondani: az utolsó óhaj
Belém bújhass még egyszer, ha robban az orkán

Hûvös fövenyre fekteted életed, korbács lesz az, kis sutám
Forró júliusi esõ keni szét arcodon a tenger könnyet
Szennyet mosok magamról, s nézek magamra bután
Habból feszülhetnék szélnek? – S most mosom a szennyet?

Kentaur testem alsó fele hetvenkedik még, felül a nulla
Nyergelnék százszor is újra, hogy nõk hátán vágtassak
De erõm fogytán, nem szirén ez!, ez csak életunt hulla

A bosszú istene dühösen harsogja: eldobtad társadat
Csörgetem a tenger korbácsát, borítson az Örök leple
Sziszegj ezerszer percenként, éjek kétéltû kéjence

Jaj a legyõzõknek

Ti, kik halált mértek s pusztítást árultok
S a vér nektek sár csak, tiporni való massza

Gyõztesen vigyorba torzul szennyes múltatok
A vergõdõk nyögése új ok: lecsapni a kimúlt hadra

Törtetõk sas-gárdája, festett égre hágtok, a kapu kitárva
Halott dandárok csetlenek-botlanak jegessé vált felhõk alatt

De a levágott kezükben a végsõ ütközetre várva, megszorítva
Isten kardja fénylik, a könnyzápor lemossa a gyászos kudarcokat



A kivert eb békés

Még a kivert kutya, a vérzõ sovány eb is tudja
Hogy nem érdemes bántani azt, ki nem bántotta
Kinek testén nagyobb a seb, mint a lyukas gyomra
Kinek bendõjében hús helyett rúgás lett összes jussa

Még a kivert kutya is békét keres, ebet semmiképp se öl
Hogy ölne, hisz’ tudja, a sintér, a kötél s az árok úgyis eljön
Ha kutyát lát, társat vérben, bajban, csaholva utószor elköszön
Halkan. Csak az ember ordítja rekedten: mindörökkön, örökkön

Grófi szérû, kékvérû

A gróf úr kék vére megalvadt könnyen
Szava sem volt az arisztokrácia védelmében
Gyáván aludt, alvadt unalomban a kutyák nyelvén
S a nép-szabdalta gróf már nem változtat a világ értelmén

Végsõ csend

Kialudt minden csillag az égen, vagy csak én lettem vak
A hold sem borít rám takaró csendes fényt
Kialudt minden szemfény a földön, jeges, sötét alak
Világtalanul köszöntöm az örök éjt

Alföldemen

Elveszítette vaskos testét néhány felhõ fenn az égen
Széjjelfútta õket a szél, és most csendben piheg a hõség
Magam ballagok csak, bozontos szakállam alatt a kies réten
És élvezem, nagyon szeretem, az Alföld fia, amint a meleg ég

Tó borzolja fodrát, partján oázis, pedig délibáb csak e táj
A paripákról leszálló ifjak ölében azonnal leányok teremnek
S a szikkadt séta során fényjátékadta hûs kocsmáért eped a száj
A buja képzeletben a züllésben a lányok mohó ajakkal közelednek

Elveszíti vörös testét a lenyugvó Nap is, nemsoká sötét lesz
A vándor a forró földre teszi testét, kéjes látomás ölelést jelez
Ciripel a fû, távolban a falu kotkodácsol, vagy éppen kutyául csahol

A fényeket nem látom. Egy édes búcsúcsók bújik ki a föld alól
Útitársam lesz az álom hajnalig, gyémántokból épült palotám teteje 
Mély bódít el, a hold lesandít, a föld csókjával leborul rám anyám, az este

Fáradt arcú, öreg Nap húzza magára est-langy takaróját
Simít még egyet az aranyló szegélyen, elrendezi ráncát
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Carpe diem

Szakítsd le – ha duzzad erõd –, habzsold fel a napot
Temesd el – múlasd az idõt –, felejtsd a tegnapot.
Vonz a távlat, s hogy a végén lyuk vár-e vagy a fény
Repülve látod csak, az égen vagy a poklok mélyén

Álmodom igazságom, táplálom kevély visszásságom
Hogy baj-e a halál, s az élet miért kegyetlen járom
S ha félve a múltba nézek, halálom mért látom, ha élek
Jövõmet mért kérded, ha szültükben múlnak a remények

Dõzsöltem, Horatius, méhajtókban kéjelgett életem
Tapostam szirmokon, nõk ringattak széles kebleken
Szakítsam a napot, vegyem, mit isten másnak adott?
S megvakulva, szurdokban köszöntsem a kelõ Napot?

Nem Uram, s nem, jó római, a nap elszökik elõlem
S csak a lopkodott levegõ fonnyad szorongó tüdõmben
Mit mástól elvettem, ahelyett az újat vetett, zöld mezõt      
S én, a rabló, éjjel kísérem magamat, a sírjába ténfergõt

Ady-álmom

Rándul a jobb ujj, hatot per szekundum
A balkéz remeg rég, hathat az unicum
Rángat a szemem is, nyekken gyenge izma
S hány inger zárul vissza szótlan a gyomorba?

Fejem megadón bólint, csak emelni lesz nehéz
Otthagyom a pulton, agyam leplén híg sörpenész
Lábam táncol, ám a tánc magányos, csak egy járja
A másik leragad, rajta billeg létem árvácska járgánya

Rándul a vállam is, csitt, hölgyek, nem láthattok semmit
A bárszék s az idõ kifordult, vissza!, helyrehozom tengelyit
A csapos számlát nyújt, heherészik rajt´ duzzadó adósságom
Doxámat nyújtom, andaxint nyelek, bandzsaságom navigálom

„Már vénülõ szememmel fogom a kezedet” – rettenet, de kinek?  
Fordítom a költõt, s vele együtt riadtan várom, hoznád-e pénzemet:
Édes exnejek valamelyike, vagy a postás, a kéményseprõ, tán az a gaz
Ki elvitte nõimet; otelló sújtson le rá, a direkt termõ – !én szabom meg árukat!

...  s a rizlingem torkon ragad

Refrén (adagio):
Nem engedlek õszülõ kezembõl, vénem
Fogom a szemem, nézem: te vagy a feleségem?
Meddig maradok még neked, ha sohase is voltam
Én, õsi vad? S a vadõrrel karöltve a pultról leomoltam.
La-llaa-la-llaa-la... 
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Félek, a nagykaszás megjön 

Már dideregnek az utcakövek
A koldusok nem melegítenek
Nem adják át testük dermedt hevét
Fázó téglaként hevernek szanaszét

Nyúló kezek, nyamvadt tekintetek
Nejlon élet, kartonpapír szenvedélyek
Álomból éled a megfagyott szegény világ
Járomba hajtja fejét az élet, és félj, nem áld

S ha hamu pislant még valahol a szívekben
Dübörgés nélkül szétver az ér a szívvermekben
Ünnep van itt mindennap, kõ kövön megmarad
Koldus, s részeg, s esõ s fagy fekszik egymás alatt

Torkomban a lég esetlen kaparász, ítéletem kemény
Dúdolnám a szabadságot, ha élne még a halott remény
Hogy az utcakövek tudnak messzire repülni, ha majd kell
De lám, a barrikádokon árva mára minden talpalatnyi hely

Elfutok, didergõ csend szalad félénken kiáltva utánam
Kirugdosott asszony – álomjáró õ is – gáncsolja el lábam
Emelgetik fejüket a kába, a levágott szélû utcakövek
A fal felé fordulnak, féltve õrzik letaposott áléletüket

Jön, messzirõl nevetve integet a nagy kormányos
Dagadt nagyúr, démoszáért pitykés és dolmányos
Hiteket hint a kövek felé, kezében Taigetos táblája
Repülésre hívja azokat, kiknek joga szól e sziklára

Alig változik a világ, aratni akar mindenki, nem vetni
Aratásra készül a kõpadka is, csak nem mer emelkedni
Lesz itt szelektálás, vesztes, hatmázsás kenyérdobálás
Csak a tél nem fél, jéghideg leplében jõ az öreg kaszás

Koldus, kormány, egyre megy rá – ölre – mindkettõ 
Eszme, éhség, bú, bujaság, a vége csend és temetõ
Rázzátok kezeitek egymásra, egymással nem megy már
A felsõ tíz az Ország házi lépcsõjén posztján bátran áll

Utcakövek, mozdulatlan kartonok, nejlon nép: ki vár?
Utca s kõ, a vád és az élet a haláláig – csak kérd meg – kivár.
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Apródka

A kicsi sosem született meg. Nem bánta. Pedig sokáig
várták. 
Nevet is adtak neki, egy nemtõl független becenevet.
Apród. Lánynak is nemes.
Átölelték egymást, és apródkáról meséltek. Tettek is érte
bõven a ciklus közepén, a peteéréskor a kismama foko-
zottan felhevült állapotba került, el sem lehetett téveszteni,
hogy mit akar a természete. 
Beléömlött ilyenkor az egész világ – forrósága –, legalább-
is a papáé. Miért nem bánta a kicsi, hogy kimaradt a nagy
világzengésbõl?
Talán épp a zengés miatt. Édesanyja ugyanis – a darvini fej-
lõdés valamely véletlen és torz kiágazása kapcsán – a vad-
sakáltól örökölte hangját. Édesapja viszont ugyanezen té-
ves fejlõdési láncon a tevefajtákat látogatta meg azon gén-
állapotukban, amikor hatheti vándorlásra valót isznak egy-
szerre. Ennek teveüvöltés lett a genetikus vége, függetlenül
attól, üvöltenek-e a tevék. Inni biztos isznak, ezt sejttette a
papa.
Zengõ hangon szólt a kánon, szinte percekkel azután, hogy
tervezetten egy hurokszerû indult el az érett nõi sejt felé.
Mire odaért volna, anyai zokogás rázta ki magából a férfi je-
lét, s papa baritonja tette átokkal egyenlõvé a gyermekre vo-
natkozó összes vágyat. Kicsi ezért nem bánt semmit, meg-
maradt a sejtek mélyén magnak. 
Tökmagnak. Nem lesz ebbõl apród – mondta Tökmag
magának.
Így ment ez már házasságuk kezdete óta. Több mint nyolc
hónapja. Az elsõ naptól az utolsóig. Azt persze nem tudták az
adott pillanatról, hogy éppen az lesz a post festam. Az ünnep
– hogy vége – mindig csak utólag derül ki, mikor pl. észre-
veszi apuci, hogy egy krapek túl vidáman köszön a válásról
távozó mamának, a túlsó oldalon ácsorogván. De még nem
tartunk itt.
Az apródka többször is visszanyerte lelki egyensúlyát ezen
nyolc hónapban, mindig a ciklus közepén, mikor mama
összesen 22 éves forró heve – illetve valójában csupán mint-
egy 8 éves lehetett a hév maga, s ha papa jól meggondolja, a
kályhát elõször õ gyújtotta be másfél éve, tehát mindössze
ennyi a mama heve – tüzes villámok, égõ vulkánok formáját
öltötte. Tökmag ilyenkor érezte, hogy hamarosan szólítják

majd, már állt is az ajtóban – de akkor hirtelen és váratlanul
mennydörögni kezdett, égzengés jött mindkét féltekérõl – a
többit már ismerte töki, ebbõl se lesz most apródka, mondta,
s visszacsúszott a reménytelenségbe, szégyenkezni szülei
miatt.
Papa megunta a tökmagtalanságot. E fiúból se lesz pap se –
motyogta dühödten, s már csak ritkán használta ütlegelésre
a kisszéket. 
Üzent a kicsinek, hogy húzza össze magát, szerénykedjen
átlagsejt módjára. Kicsike így tett.
Mama még hívogatta volna magához Apród urat vagy le-
ányzót, de azok így egyedül, a papától elutasítva elveszítet-
ték mozgékonyságukat. Az érdekeltségüket is. Valójában 
õket csak a papa és a mama egyesült ereje érdekelte volna
– nemüktõl függetlenül –, lekvárszámba se vették a majdan
a bírósággal szemben ácsorgó vigyorgó krapekot. 
Lötty az. 
Itt belül is érezni.
Soha, senki nem tudja azt adni nekik, amit õk ketten akar-
tak. Nincs a világon még egy olyan pár, mint az õ két sejt-
jük és az abból éledni akaró Apród volt. Lett volna. Ez szo-
morú, mondta Apród, s egyáltalán nem érdekelte ezek után,
milyen szektorban lesz sejt-tökmag.
Amikor utoljára ölelték át egymást teljes mélységükben, 
olyan forróság támadt bennük, hogy majd elégette õket. Vad,
végeláthatatlan, kínzó és kielégíthetetlen ölelésük zárása-
ként a mama felkiáltott: Ugye, ugye nem hagysz el soha?!
Néma, férfias hallgatás jelentette az eltökélt biztatást. Hat
perccel késõbb a kisszék repülni készült, hogy végképp be-
tömje a 22 éves mama ajakát: azt a gigászi szakadékot, ami
a száj helyén tátongott már két perce. Tevejárás is volt épp
az imént. Ez volt az a pillanat, mikor Apród végképp visz-
szabújt, elvonult a tájról.
Amikor mama két évvel késõbb szólítgatta Apród anyai 
ágát, s be akarta mutatni õt egy ácsorgó krapek ágának, ap-
ródka anyai ágának eszébe jutott az õ igazi fiútestvére, akit
a papa vitt magával talán mindörökre, talán már ki is szá-
radtak azóta teljesen, mert a papa nem megy többé soha a
tevék közé – eszébe jutott a másik fél apródka, s igen sírni
kezdett. S amikor a mama megpróbálta erõltetni a krapek 
ágát, anyai fél apródka ügyes mozdulattal kirepült a fészek-
bõl, ki, világgá, õ többé nem lesz senki kicsije. Sokkal szebb
a nagyvilágban repülni, mint test-vér-hûtlennek lenni. 
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Jó napot, lelkem!

Lelkiismeretem magamból ered. Egyrészt. Hiszem, hogy én
vagyok a jó. 
Hitem és érzésem szerint abszolút igaz az, amit a lelkiis-
meretem alapján teszek.
Lelkiismeretem a létbõl, a környezõ világból s a vele fenn-
álló viszonyomból ered: a lelkiismeretem éppúgy determi-
nált, mint a föld felé zuhanó kõ. 
Mégsem én vagyok a legfõbb  igaz – a realitás az abszolút
hatalom. Másrészt.
Lelkiismeretem egy különleges szellem, egy megfoghatat-
lan felsõ jó legdrágább gyermeke. 
Õ vezet – nem vezényel!, vezet – a mindig helyes felé.
Harmadrészt.
Így hát a lelkiismeretünk, ha ép, három lábon áll. Ezért nem
billeg. 
Mindig megvan gyõzõdve az igazáról. S mindenkié más és
más. Emiatt persze az én lelkiismeretemnek a világ szem-
pontjából nézve 1/6.000.000.000 jelentõsége van. Az én
szempontomból nézve viszont kizárólagos a súlya. Így é-
lünk egymás mellett, emberek. Kiismerhetetlenül.
Képes lehetnék érdektelenül nézni mások kötelességét s azt,
amilyen reménytelenül tesznek eleget neki – de nem engedi
a bensõm; megtehetném, hogy negligálom mások jogát, a
közakaratot is beleértve, érvényesüljön, ahogy tud – de más
a neveltetésem; s lehetnék teljesen hitetlen, hit nélküli ma-
gánzó, aki számára üres a világ lent és fent – én biztosan ál-
lok a Földön, az ûr zûrje nem az én világom, fõleg nem a
benne botorkáló Nagy Szellem. Vélhetném így is. Mégsem
tehetem. Három oldalról determinált lelkiismeretem soha,
egyetlen pillanatra sem üres, élteti bensõm, a közvilág és az
ismeretlen szellem.
A tudat ingadozhat, keresheti önmagát, a végsõ tudatot, sa-
játossága is, hogy állandó kritikus viszonyban álljon a vi-
lággal, kutatja azt. 
A lelkiismeret nem ilyen bizonytalan. Nem vizslat, ereje állan-
dó, többé-kevésbé meghatározott. 
Az igazi lelkiismeret mércéje a kötelesség – annak teljesítése. 
Ezt ma ódivatú hangoztatni. Mintha szabadok lennénk – pedig
akik az abszolút szabadságnak ezt a lelkiismeretlen szintjét
idealizálják, nem tesznek egyebet, mint lerázzák magukról

lelkiismeretüket, megpróbálják eltörni annak mindhárom
lábát, hogy ne kelljen korlátozni a saját, elszabadult-vad
önkényüket.
Nem akarnak részt venni az általános kötelességek teljesí-
tésében, mert számukra a saját érdek követése kizárólagos-
sá vált. A kikapcsolt lelkiismeret cinikus változata kel életre.
A morál alakoskodik. 
Célja nem tiszta.
Atiszta lelkiismeret keresi saját belsõ természetét, és ha rend-
ben látja, erõsíti azt, büszke a hozzá való nyugodt viszonyá-
ra; mérlegeli a külsõ viszonyokat is, és hozzájuk méri magát,
egyensúlyt keres velük; és – ha nem is hisz a Nagy Szel-
lemben – figyeli a morál általános szempontjait, érzi, hogy
kell lenni mindig valami általános jónak, amely hatással
van rá. 
Mindezek összegzésével a jó lelkiismeret tisztában van a
maga számára érvényes kötelességgel.
S ennek alapján bizonyos szeretne lenni a dolgában. Nem
ismerhet másokat az, aki magát nem ismeri; nem szerethet
másokat az, aki magát nem szereti; nem védheti mások ér-
dekeit az, aki a magáét nem képes megvédeni. S nem lehet
erõs támasz az, aki nem hisz magában: a lelkiismeretében,
a kötelességében.
A meggyõzõdésében. Abban, hogy biztos magában. Abban,
hogy e szerint képes határozni. 
Nem véletlen – s lassan mondandómra térek –, hogy a társa-
dalom legönzõbb erõi éppen itt vannak permanens offenzí-
vában. Hókuszpókusz handabandával és demonstratív agy-
és lélekmosással elbizonytalanítják emberek tömegeinek hi-
tét és gyakorlati esélyét abban, hogy képesek-e határozni, bi-
zonyosságra jutni saját dolgaikban, hogy van és lehet saját
meggyõzõdésük és testre szabott kötelességük a világon, és
hogy a lelkiismeretük éppoly szent, egységes és sérthetetlen,
mintha õk volnának az isten, egy a hatmilliárdból legalábbis.
Ezen egyként azonban éppen oly nagyok, mint bárki más.
Adjátok vissza az embernek azt, amit éppen most megint
elloptatok tõle, új pénzmágnásmiskák! 
Az erkölcs mércéje a törvény. A lelkiismereté a bensõ nyu-
galma. 
Adjátok vissza az esélyt, hogy méltó módon gondoskod-
hasson magáról – hogy õ legyen az autarcha, a mindent
megoldó fenség.
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Tûzgyermekem

Csorog lefelé a tél, ablakon, patakon
Új sírhalmainkon és elfáradt arcokon
Kezében reszket a múltja, elolvadt, odavan
Asszonyát fázósan húzza. Leánya hol is van?

A lány szökdel félõsen, hátában fagy lehel
Arcát szégyen nézni, hogy´ élhet ily védtelen?
Tavasznak becézik, ám nem kapott szárnyakat
Atyja jeges árnyában nem szõhet álmokat

Mogorván néz le a Nap, valaki bökdösi
Egy kislány élni készül, – jéggel ki öntözi?
Sovány Nap, reszketõ fény mocskos felhõk egén
Lent órjás rést üt lánya nyíló lelkén a tél

Ez utolsó kegyetlen ütés végzetes volt
A Tavasz szívében már kipattant vágy tombolt
Fájdalma is kacagott, új élet visszhangzott
Kéjmámora szirteken, völgyekben száguldott

Patakok keltek útra, jégvermek reccsentek
A Napba kacsintó fák oxigént vedeltek
Rügyek pattantak halkan, anyjuk testén gyermek
S a megvert Tavasz felé apja nyújtott kegyelmet

Halálba kergetett tél, gyõztes diktál imát
Szélvész, forgatag, élet – mind építi hadát
Légiók élén a lány, szent céljai mögött
Rendet vág a férfi társ, ki páncélba öltözött

Vágtat a forró Tavasz, a Nap kegye ékes
Kezet csak annak nyújt, ki magától lesz gyõztes
Virgonc sugarak nyúlnak a Földre, édes lány
Forró ajkunk, ölünk õsz óta téged vár

Pirul a Tavasz, – hogy csók?; sohase hallotta
Hidegben fagyhalál volt mindannyiuk sorsa
Õ volt az egyetlen, ki megmenekült élve
Dermesztõ, ijesztõ volt atyja ölelése

A fények jöttén szétnyílt a Tavasz szoknyája
Friss virágok porára vágyódott nászágya
Életet lehelt belé, míg aludt védtelen
Minden fû, fény, méh, madár; õ is, a végtelen
Add vissza, atyám, ne vidd, mit mindig elveszel
Örök ifjúságom, adj nappalt, éjed nem kell
Csak hajnal jöjjön felém, csak a felkelõ Nap
Sugara, tûzgyermeke, ki méhembõl fakad

Add az ismeretlen Nyarat.
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Õsz

Házunk, hazánk együtt, értelmünk félrelépett
Ha nem hánytuk volna szét õket, gyermekink féltenének
Kutatgatjuk a szétdobált majd elhagyott holnapot
Verembe estem, verdesõ szárnyam darabra hasítod

Veszíts velem, ha most túl szelíd neked az élet
Kikönnyezzük síkra az utcák kövét, ez lesz a végzet
Szûrt szavakat szórunk, száguldva a széllel szemben
Elszakadt érdekek mentén végezzük, ugye megverettem?

Tépkedtél, lépdeltél a lelkemen
Nem féltettél, átmentél kiürült semmimen
Kétkedtél, horgokat karcoltál szívemen
Harcoltál, karmokat hagytál kitárt kezemen

Küszködve köszöntél
Elestél, mikor elmentél
Fehéren szerettél
Az õszig õszültél
Mit hagysz így rám
Ha nem szólsz hozzám?

A Tavasz ravasz, a Tél lever
Délcegen dédelget a nyár, lány hever
tág öledben. De félszegen feszeng az õsz
Fél szemmel figyel, félsz-e, ha kiált a csõsz

Édes úr

Kértél, hát mára megkaptad 
Gyûrd magad alá ágynak
Több helyet a koldusoknak
Kik nincsért sorban állnak

Gyõztes hitek, fénylõ pénzek
Bántsd csak a magyart, gyaur
Lopott hatalom, víg évek
Csak a tömeg ég alul

Tûzbe jött a nagyúr fajta
Gajdol, gügyög kedvesen
Napfényt hevít minden gazra
Az Isten úgyis pihen

Éljenek mások

Kifáradtam, hát éljenek már végleg mások most
Sejtjeim felmondták az önzetlen szolgálatot
Nem éltem hiába, eljön majd látszatom hiánya
S lesz egy lélek, kinek én leszek hûséges árvája

Ha büszkén lépdelsz a magad hõsi eposzán
Vedd észre, nem voltál más, mint vakoskodó talány
Nem ténfereghetsz szabadon, legfeljebb üres vackodon
Mit magadnak gürcöltél kérgesen, másoknak lett otthon

Megyek már

Fölfelé lógó lábbal állva
Vetem a kereszteket
Képviselõ pártra várva
Védem vélt érdekemet
Tépdesem mind egy szálra

Õszülõ tincseimet
Rászólok a süket világra
Elvetélt életemet
Adja vissza, nemsokára
Feltöltöm temetõmet

Álom egy görög szigeten

Fehér a test, mint a lélek
Most, hogy rohansz a tengerre
Szeretni hívnak szirének
Öledben a tenger öble

Csábít majd a hívó ének
Mézzel teli nyíló ajkak
Édes csók lent szemérmednek
Vágyad csorog szerte rajtad

Naptól ragyog égõ tested
Érik a fény a szemedben
Ölelõ kar, ha kerested

Szorít át a tengercsendben
Vigyázd vágyad, ne számûzd el
Árad a kéj az eredben
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Gubcsi Attila: Csakhogy út nincs



HARMADIK KÖNYV

KOLDUS OPERABÁL – 
ÚJGAZDAG SZEGÉNYEK
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Ha békém megbántják
Ha jövõm zabálják
Ha múltam zaklatják
Ha éltem rombolják
Ha fényem rondítják
Ha fiam tapossák

Kõbõl lettél, kõvé leszel – más világ 
(Idézet a 257. oldalról)
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Gubcsi Attila: Utca s kõ



NYOMOR  NYOMÁN

Vidék kontra?
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Gubcsi Attila: Egy kis fény

Remetének tartják az új korosztályt
Búslakodj vidéken, jövevény csapat
A magyar világvárosban úgy húzzák:
Csak ha mi vezetünk, csak akkor halad       ?

Fejjed a tehenet, bánatos fejjel
S hol sár van, hûsít az, ha beleestél
Nõjjél nagyra, bírjad rossz idegeddel
Hogy majd sírhelyhez juss a sziti szélén

(Idézet a 262. oldalról)



Kukackirály!

Nézd azt a nyavalyás kisembert! 
A bütykös ujját! Pfuj.
Alig nõtt ki a földbõl a szerencsétlen. Minek jött ki egyálta-
lán? Vakondok, a kuka fölé hajolva – hahaha! Ez jó! Király.
Mit képzelnek ezek? 
Esztétikum is van a világon! Koszosok! És kéregetnek –
brrr! Há!
El tudom képzelni a kis hülyéjét, hogy már így jött a világ-
ra. Vakarcs, senkije, semmije. 
De akkor minek, he!?
Kõkretén, gyerekkorában se tanult semmit se, csak járta a
rókatáncot, meg vinnyogott, kunyerált. 
Biztos, hogy lopott is, ezek mind lopnak – már a világra is
lopva jönnek, a kutya észre nem veszi õket.
Széttaposta ezt a cipõjét is. Fogadom, hogy egész életében
széttaposott cipõben járt. 
Még jó, hogy a lábbütykeit nem mutogatja, képzeld el azt.
Na?!
Bûzlik. Szerintem ez azt se tudja, mi az a zuhany. A zápor-
ra gondolja, biztos. Lehet, hogy a szót se ismeri, valószínû-
leg egyiket se a kettõ közül. 
Essen, az a lényeg, ha már nagyon büdös, az majd lemossa.
Ugye képzeled?
Csámpáznak az aszfalton. Idevalók, persze, Budapestre, ez
az õ otthonuk. A putri után a Vörösmarty tér. Az 50-es út
mentén, meg Abádszalók elõtt, meg a tétényi fennsík bok-
raiban, meg Üllõ határában azért egy fokkal jobban fes-
tenek – õk a ti lányaitok. Azokra vigyázz inkább, bütykös!
Huzigáljátok az életet, mintha arra való volna. Nem kutya-
bél ez, he-e! 
A temetõk meg üresek. Visszamehetnél a vakondokhoz, ku-
kackirály.
Ott futkározz, ne itt a szemem láttára. 
Van neked jó ízlésed?
Ebben az országban úgy látszik, nem kell köptetõt meg
hánytatót gyártani meg venni – itt van, ni. Ha-ha-ha. Ez jó!
Ennek szerintem a gyereke is kõkretén. Ha van neki egyál-
talán. Bár! Biztos van vagy tíz. 
Csak nem ismeri õket. E-e-gyütt otthonrú mán rég! Annak
idején.  

– Melyiknek, te? Te bibas! Melyik annak idején gyûtté e-e!
Érted?
Ott se volt. Ezek nincsenek seholse ott. Amikor meg mégis,
akkor már nincsenek ott. Így lehet lopni – profik. 
Nagyon dialektikus ez, amit én most itt mondok: ott van,
ahol nincs. Rézbõrûkém!
Amcsiban ezt elintézték. 
Elõször a harctéren, aztán a rezervátumokban. Béke honol,
a temetõk is hallgatnak, és csendesek a kültéri fogdák is. 
Rezervátum – jó szó, megõrzi a… mit is?
Rézbõrû rezervátum kellene nálunk is. 
A bütykösujjú akkor nem vakarózna itt a szemem elõtt, ha-
csak meg nem látogatnám mutatóba a rezervátum mondjuk
312-es nagy parcelláját, amit neki jelöltek ki, névvel el-
látva. 
Nem kukázna itt a házam elõtt. 
Az istenit! Ezt már unom. Minden reggel erre ébredek. 
A kutyák üvöltenek, persze nem lehet ráengedni õket
bütykösre, mert széttépnék. 
Csináltassak fellegvárat a kukáknak is – mint a kutyáknak
már? –, igen, az lesz. 
Akkor kukázz, kuka gyerek!

Kukákból építünk néktek katedrálist
Kutyáink lesznek az õrzõ arkangyalok
S ha szemed után éhes már a szád is
Tudd, hogy én mostantól csak érted vagyok

Mentek a mennyekbe rézbõrû ördögök
Fájlalom sorsotok, kukáink vigyétek
Föld alatt helyetek, miénk a föld fölött
Kukánkat ha üres, helyére tegyétek…

Kábé ez volt az a versanyag, ami elsõ hallásra – bár még
csak belülrõl hallucinálta – nagyon megtetszett a rap-sztár-
nak. 
Hátrafordult. 
Szõke asszonya – a ház festett úrnõje – húsz év plusszal a
vállán és a hangjában rekedt hangon kiáltotta utána: ne
szórd szét a szemetet a kertemben, b… meg, drágám!
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Istentelenül                                                                 

Zord ez így, s minden kies, vigasztalan
Imánk nem segít, Isten is haszontalan
Ülünk leendõ hullánkon hûen, komolyan
S jövõfutó lábunk láncban, mily álhatatlan

Jég ez így, sok üstökös halt meg a nyáron
Csillagszülte világban szó dermed a számon
Az Úr bambán hunyorgat, arcán ránc, unalom
Leesik õ is, kõzetként, szétterül a vén világon

Uram, hagyd meg nekünk szabadon erõnket
Ne adj, ne vegyél el, ne rázzad serpenyõnket
Életünk a miénk, halálunkra ne szórj ígéretet
Túlvilágod ismeretlen, ne tenyészd hívõidet

Ne ígérj imákat, bennük békét a halálban
Engedj itt békülni, ha cserbenhagysz harcunkban
A kurta földi lét csak, mit itt tartok karomban
S mi éltet kaptam anyámtól, hûen tovább adtam

Így vagyok jó fiú, s nem a Tiéd, te ismeretlen
Csak ki engem imád, az áll hûen itt mellettem
Miénk az érdem, hogy bátran élünk, szertelen
Mi alkotunk Téged, játékként e földi jókedvben

Mi szüljük gyermekünk, s szemünket õ zárja le
Hozzád vesztes fordul, kinek nem maradt kedvese 
Nélküled szállunk a sírba, porunkat szél repítse
Virágszirom leszünk, oxigén, földünk szerelmese

Én hiszek, hiszek egy végtelenben, ami én vagyok
Hiszek a természetben, melynek ölén a nõm ragyog
Hiszek a munkában, a két kézben, a túlvilág gagyog
Hiszek az észben, s lelkemben örök lét áldja a Napot

Bennük, kikben mindig ugyanaz maradok
Véremben vágtázó vadszabad magyarok

Egy szó

Sortûz, zászló, kard, a bitóra akasztó
Szem, szív, a kéz éle, a fellángoló szó
Hamu, por, vagymuk, isa szümünkkel; ezrednyi év
Álmok, szivárvány, az ég három színünkben ég
És a hazugság kacsázó testérõl a rongyot letépjük még

Az új munkásosztály dala

(Törékeny termetünk a tõzsde megtörte
Kihúzták belünk a befektetõk)

Utcakõ: – Hogy vagyok?
Leköpve ragyogok

Penészes kenyerem
Munkátlan tenyerem

Vérerem szememben
Tekintet nélkülem

Habzsolom életem
Egérlyuk menhelyem

Hercegem meglopott
Hercegnõm prosti volt

Disznó túr új utat
Röfögnek az urak

Bicskámmal bajt vívok
Börtönrõl álmodok

Vaj helyett zsírt eszek
Abból se eleget

Utamhoz simulok
Bazaltkõbõl vagyok

Engem ne vessenek
Egymásnak emberek

Árnyékomon fekszem
Csend lapít testemben

Ha békém megbántják
Ha jövõm zabálják
Ha múltam zaklatják
Ha éltem rombolják
Ha fényem rondítják
Ha fiam tapossák

Kõbõl lettél, kõvé leszel – más világ 

257



Sejtem már

Az aszfalt nem, csak a keménysége
Legázolt szuroknak nincsen fénye

Menhely-jaj nem, csak a részvét érte
Bukott angyal, égbe hulljon vére

Kurtizán sem, csakis a küzdelme
Árok, part nélkül, nincs más szerelme

A strici nem, csak ha vasra verik
Edzett rabok hátul kerülgetik

És rendõr sem, csak ha nem jár bottal
Hóhér, lassan a birodalmaddal

Bukásom nem, csak a tanulsága
Ha hited van, annak nincsen ára 

Törvény sem kell, csak ha már simogat
Ne törje szét önkény a csontomat

Ima s pap se, megtartom sorsomat
Sámán dalol értem a fák alatt

Szeretet se, kéreg ül szívemben
Vérzõ szív már engem ne sebezzen

Zsarnok sosem, csak ha már megbukott
Jeanne d'Arc-tûzben égve is vágtatok

Félelem nem, csak hûség s kedvesem
Tûzben a szûz, Isten ég el épen

Nem nem lesz több, az örök is véges
Való sok van, de csak egy érvényes

Nem lesz kétség, az igaz mindig az 
Nekem ez lett megvertként a vigasz…

… Tévedtem. Szeretet s a nõ ha hû 
S a pap imája, ha Ura jókedvû
Árokparti lány is, ha hazajön
Törvény, ha elõre nagyot köszön –
Lángoljon fel a rejtõzõ ösztön 

Fél kékvér

Nyalj, nyavalyás
Sebet, ragyás
Híg gügyögés
Lyukon a rés

Falj, fajankó
Agg lomlakó
Bamba világ
Út ûrön át

Repülj szánon
Göröngyágyon
Útonállj, pór
Por sorsodon

Nyelj szabadon
Szószt torkodon
Szófelesleg
Hánysz? – egyed meg

Cifra szolga
Menj pokolra
Urad kéri
Kését méri
Balga, gyaur
Lét magyarul
Szûrös, szabad
Lajbid szakad

Kenyér kéne?
Zsarolj érte
Lógass hóhért
Igyál új vért

Étvágy leszel
Ha nem eszel
Görcs a hasban                                         
Térdelj fagyban                                      

Kátyúnbukó
Szekértoló
Ne köss alkut –                                         
Csak az vagymuk                                     

Fuss el Dacba
Hágj a Napra
Ne nézz vissza                                      
Nép királya 
Maradj veszteg
Kék vér! Kéred?
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Lent és fent
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Barlangban bús lesz az igaz
Vakondnak nem kell a vigasz
Az élet halálra való
Pusztul, mi csak nekem jó

Elmentél te is, szép élet
Vakok helyeden a fények
Ûr tátong, leránt magához
Jövõm lám bátran kiátkoz

Báj, kellem, duzzadó küllem
Áradó szív, másoknak menhely –
S most helyén kiszikkadt álom
Lelkem rongyokban találom

Letört gally, porban üledék
Gyávának rablánc a menedék
S ha hõs keres hívó szóval
Harcba szállok, koporsóm van

Hujjé, ragyogj fel szép napom
Lásd a fátylat hûs arcomon
Hirdesd a fényt és erejét
A sírok földjének melegét

Válassz magadnak hû társat
Jaj helyén jövõt, s kiáltsad
Nem porból lettél, nem vagy az!
Nyissa Anya-szív hantodat!

Ha majd újra éleszt a Nap
Világgá küldöd titkodat
Ezerszer születsz és élsz még
Érted forog a mindenség

Felébredsz, viszed az álmot
Szétszaggatsz nyûgöt és jármot
Járod a tiéd, úttalan
Mert a glóbusz általad van

Megszületsz még egyszer, még, még
Tudod, minden a tiéd rég
Rád várt a világ nagy teste
Ajkadat mellébe temette

Mert bûnhõdtél, méltósággal
Elporladtál a halállal
Most teljesül minden vágyad
Áhítattól izzik ágyad

Átkarol a hamvas világ 
Széttárt lelke újra megáld
Ember leszel, gyötrés nélkül
A kegyetlen hozzád szépül

Rólad szólnak az új imák
A csecsemõk s az édesanyák
Te áldod meg a kenyeret 
Tõled kérik a kegyelmet

Visszaadom, lám, mindened
Hálából a szeretetemet
Imádtál, bár porban voltál
Égig érõ forróság vár

Csillagok, csillagok…

Ledöntötték a csillagot, belerúgtak jó nagyot
S a pór a sötétben kormos ég alatt szavazott
Keresheted most, jámbor, a fényeket az égen
Csillag nélkül botorkálj e földi szegénységben

Meghirdették az igét, az Ige plakátragacs lett
A szószékrõl Isten helyett kivagyiság zengett
Hontalan lett, ki hajlék nélkül próbált megélni
Tekintet nélküli világban vakon szabad nézni
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Titok

Pihegek piciny palotámban
Befed a testem
Velõt ráz a hideg bordámban
Tegnap se ettem

Kicsinyre húz össze lelkem
Szerény jószág lett
Elkárhozni mégsincs kedvem
Hátha még kellek

Rám fagyott már nõm, friss nedv
Hólepel alatt
Ajkáról jég csap rám, vérzek
Kéne egy falat

Lesz még ágy, négy lábon áll
Három gyerek is
Három szobámban autó vár
Csak tûnj már, pestis

Szépen éltünk, nõm árulta csókját
Kaszáltam a pénzt
Nyár volt, égettük életünk gondját
Temettük a vészt

Vetkõztünk, meztelen adtuk lelkünk
Isten is látta
Napsugárból fénynyalábot ettünk
Vígság hullt szánkba

Jött az Ördög, a nagy felfordulás
Átok és tõke
Lett nagy ordibálás, hazug zabálás
Meglett a rend õre

Jött a munka teljes hiánya, megszûnt
A lakásrakás
Üres lett a bölcsõ belül, már kiürült
A rossz lépcsõház

Torkunk a falat helyett keserût nyel
Borporlasztó lett
Télen az arcunkra fagy a fekete jel
Nem kapsz fekhelyet

Így csillogunk a kapuk alatt, élni kell
Csak ne rúgjatok
Vinnyogunk bérben, szétfoszlott hitünkkel:
Az Úr mért titok?
S ti mé vagytok boldogok?



Üdvöm

Hadsereg õrzi a békémet
Diplomaták és puskák hada
Egyházfõ óvja a lelkemet
Templomokban az Isten maga

Isten házába nem járok soha
Adjátok vissza csorba lelkemet
Engem ne védjen a politika
Az ördög már elkérte testemet

Jól megleszünk együtt
Testem zsibvásáron
Lelkemet menesztjük
Hogy az Égbe szálljon

Munka nélkül marad
Egyház és hadsereg
Kell még egy jó falat?
Arcomat vegyétek

Bor, dal
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Erjed a társadalom bora
Cefrét kavar szegények hada
Édes must, nektár, arany napfény
Forrongó létben mivé lettél 

Részeg a vállalkozók kora
Mákony a piac szabadságfoka
Alkoholszint méri a népet
Menj cirkuszba, mára elég lett

Zavaros lé, habzik, a miénk
Kezünk és szívünk remeg már rég
Napszámunk mûanyag kannában
Örökös nincs a mi fajtánkban

Málházunk minden nap, eldõlünk
Múltunk sem áll meg már elõttünk
Társad a lom, súgják nagyurak
Ajkunkról csorog az áhitat

Mámor az, nem mákony! – új élet
Társadalmam ölén henyélek
Szajkózom a bitang szózatot
Lõrében igazság nem ragyog

Cefrével osztják a gazságot
Kedvemben korsómmal hálhatok



Koldusbánat

Szeretném majd kifizetni az életem
Hogy mehessek koldusként, védtelen
Rosszul öltözött, szikkadt, átszabott élet
Mutatsz le rám, ha révetegen feléd nézek
Erõmet letépem, foszlanak a rongyok
Társaim a bajban, most hova osontok
Arrafelé nem jó felé mentek a semminek
Az itt csügged nálam, ha idáig felértek
És ha nem, hát marad az elrejtõzõ mindenség
Temessétek holt barátságunk veszett emlékét

Mi

A bosszúállás strázsáján
A barbárság bástyáján
Halmozódnak az ütések
Senki se kérdezi még meg
Ez mi?

Koldusszó

– Osztozzunk a sorsban, uram
Mondja a koldus s suhan
Majd megáll – az Isten áldja meg
E megosztásért adna már egy tizest

S hozza a hírt – egy-két ember remeg
Egy remek országban, ezek tények
Hallatlan, hol a halhatatlan erény?
– Elszenderült uram, itt járt egy görény

A család, az alap a szélre penderült
Elfújta a szél, felépítmény van csak nekünk
Kinek? – Kõbe vésett romjaink legszélén
Mi voltunk az oszlop, mondjuk az ének végén

Földre néz mindenki, hitetlen és hiteltelen
Hívõ is, kinek Isten nem jõ, kissé érdektelen
Mosolyokat hordoznak oszlopaink, múmiákét
Barázdákban vetjük magunkat gyomnak, egy jó ágyért

Együtt vagyunk mind az egyenesben
Mikor legyintetek Lyonban és Münchenben
Egy tizest kértem Pán, a páneurópai leosztásban
De csak ötöt tartok kezemben – a többi hol van?

Tiszta koldus vagyok

Szeméthalmok tövén hajléktalan hajlong
Övé ez a világ
Büszke asszonyból dõl: hisz ez toprongy
Odébbrántja fiát
Benzinfelhõkben álkoldul az elmúlt jövõ
Lánya ismeretlen
Elfogyott a méregbor is, nincs már pengõ
Vágya is féktelen

Legyen egyszer egy kitárt óriás vitorlád
Száguldhass falábaddal a síkos zebrán át
Birtokolhass újra aranyló fémtalicskákat
Ha nem futja sírra, cipelhesd kicsi anyádat

Lékkondícionált ótókban cikázik az újfajta
Van neki hova
Úccse ad semmit már, azt nem azért kapta
Rohanj csak tova
Én állok, áll a Föld is, nincs mé mennünk
Mind más hazug
Ha nájlonunkban este egymásba vegyülünk
Ordítják: abcug

Rongy lett az élet, vasalatlan, lyukas vagyok
Nincs friss asszony
Szorongatom vaskos semmim, megszakadok
Súlyos a téboly
Kéregetek még, ám fintort látok forint helyett
Tûz! Disszidálok
Világgá szököm, Moszkva tér, Nyugati terek
Odáig eltalálok

Éltetõ perspektívák, szabadlábon ingyenhídon át
Szabad égen alatta, éltél már így? – ebadta, nahát
Tiszta Amerika, Tiszta Utca, 
Tisztelt Ház, Tiszta Magyar Haza... 

Vidék kontra?

Remetének tartják az új korosztályt
Búslakodj vidéken, jövevény csapat
A magyar világvárosban úgy húzzák:
Csak ha mi vezetünk, csak akkor halad       ?

Fejjed a tehenet, bánatos fejjel
S hol sár van, hûsít az, ha beleestél
Nõjjél nagyra, bírjad rossz idegeddel
Hogy majd sírhelyhez juss a sziti szélén

262



Látó szög

Mily óriásra nõttek a látszatok
Alattuk, buják, bõséggel csalhattok
Hazug szó szédeleg ki a kéményen
Vadul facsartok százat a reményen

Látszat a vak világ, tetsz lesz a halott
Tesztelnek mindenkit, aki csak ragyog
Tetszik az új státusz, pandúr a rabló
Dolgát teszi kormány az útonálló

Édeskés sziruppá átfestik vérünk
Voksoljál-polgár-tett lett fõ erényünk
Sose volt serényebb a gyõztes gárda
Alul csönd van: szunyál a víznek árja

Nincs hõs-halál, alvadt a vér; jó ez így, 
Minden gyáva harcos békére sandít
Vállunkra vesszük hozsanna jussunkat
Nézünk az égre, amíg más megszakad

Érdemei szerint

A világ szívébõl szélekre pörögve
Szétmállik, múlik a szeretet örökre
Uram, hisz nõd vagyok, mondod még hörögve
S meghalok, eléget nõm kéjenc gyönyöre

Könnyeid száradnak, sebeid kötözd be
A csúf szót, hogy szeretsz, ajkadról töröld le
Emlékem likvidáld, nyugtomban gyötörne
Hagyj árván, rég rám vár halálom öröme

Száguldás. Hajszolás. Angyalok serege
Csillagokkal játszik hû szemem visszfénye
Fegyverem vitézt vall, istenek kedvére 
Lett porom ûrhalott,  kozmikus szemlére

Ne rángass, vissza nincs, szárnyaljon víg mese
Hogy csak egy, csak a hõs szállhat el messzire
Hogy megszûnt a Föld is, kihûlt a teteje
Csak belül ég még fény – megcsalt nõm emléke

Árva szemével néz, s bûn ragad testemre
Nem kozmosz vár, csak lyuk, az Ég megvetése
A Nap háttal áll, Éj szaggatja ízekre
Önhitt hiúságom, s kivet a semmibe

Karrier

Végletesen gyötört az életem
Kit szerettem, mind elvesztettem
Verdestem a vadonban
Berúgtam mély iszonyban

Vad viszonyban viszolyogtam
Imbolyogtam megfojtottan

Vérmesen érdes az élet
Nem gyakorolsz többé kegyet
Ténfergek fáradt mosolyod felé
Építed várad, sose lesz párodé

Várad egymásra hányt kõhalom
Tetején büszkén várakozol
Ne félj, nem hörög halandó fogoly
Jött helyette tört szívû fájdalom 

Lelépsz a századról, bevarrom a szádat
Marad-e emlék, fikarcnyi utánad
Köszön-e az ezredvég
Mondod-e, veled mennék

Koslat vagy érted jön
Elsirat s nem köszön

Hallod-e tetszhalottam
A jövõtõl elbódultan?
Tágra tárd ki lehúnyt szemed
A szemetet észre ne vedd

A téveszme nem védhet meg
Lövésre állítsd fegyvered
Zárd biztosra sebzett tested
Hûs vigaszban éljen lelked

Repülj, repessz, riadj, tapadj
Csak hitedben meg ne csalass
Ha a hívság már nem malaszt
Ha a vágy többé nem zsibbaszt

Maradj vad bigott, ki elhiszi
A nincs-megálljt õ teremti

263



A hunyó

Elhúnytam. Lazán behúnytam réveteg szemem
A résen még lesek, de a pillám már nem remeg
Éppen értetek megyek. Jöttök ti is a stílusos Styxen
A határtalan vidámságba, ahol nincs többé részelem
Részegem! – mondanád, ha elfogyott, hibernált testemen
Nem éreznéd meg új, lopott boldogságom: itt vagyok, velem!

Serényen szûri a szemtelen fényt a szemem, engedem
Szilánkot vágok a valóságból, megdermedten magammal viszem
Jó így, halálosan nyugodtan, ahova ismét – tény – megfutottam
Kedvemre tetszelgek magamban, most már örökös társamban
A végítélkezõ társadalomban: az öreg koporsóban csendben
Sziszegem, az oxigént a számon át csenjétek be, megszûrten
Csukott szemmel nem leszek már soha többé álmatlan
Legyûrnek még nem látott mély álmok vigyázatlan

Az éjjel itt, képzeljétek, fehér, felér a feketével
Vagy csak a lepel az, csiklandoz szegélyével!
Ide-oda billegtetem testem, kellõ szeméremmel
Sírásra áll a szám, te tõtõl talpig szegény ember

Társad a lom

Agyágyúk születnek ágyban, párnák közt pihegni
Gépen szállva fölé nem nézik, hol halt meg Petõfi
Az új itthoni csoda a szabad, független autokrácia
És lassan elveszti tömegét a túlsúlyos demokrácia
Sa sajt, ó!, sa sajt, ó!
Feneketlen szótó
Leninnel ijeszti kiskölykét a szorgos lángossütõ
S sorban áll az ingyen tósztért az alanyi fennköltõ
Tanult, tanul s tanulni fog fogat fogért X exmarxista
Csüggedten nyaldossa puskája csövét Y, A karhatalmista
Ott izmos jobb kar lendül barnára
Itt láng vág rést Sztálin két lábára
Nyeld a nyálad, tisztán vagy fröccsnek
Nyald a szájad, ha kinyitod, beköpnek
Irtsd ki magadból a dudvát, a vad gazt
Számûznek mindenhol, mint éh a farkast
Osztályharcos lelked olykor belédszakad
Vézna testednek mára magja sem maradt
Együtt vagyunk, itt és most mind, egyedül mindenki ért
Ellopott utcakövek közt kanyargunk a végsõ gyõzelemért
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Vissza

Visszaszámolok, többé már mért nem vagyok
Égre tévedt angyalom végleg elhagyott
A Földön a számsorok véget értek
Égjelek mutatják a messzi kéket

Vánszorgok felfelé a foktalan létrán
Visszazuhanok, fehéred néz rám
Méhed ha még megszeret
Felépítem az új hitet

Átgázolt a kéjen a könyörtelen éjjel
Borzolja ráncom érdes tenyérrel
Bánatot, sikert, elmúlást adott
A felderengõ fény berúgott

Lesz még szép remény a szenvedés szegletén
Most zûrzavar tántorog az utca szélén
De áradnak érzések is a fényben
Égni fogunk, elégni szegényen

Záróra

Vidít a vég
Szédeleg a képzelet
Szepeg a szép
Arcodon ül végzeted
Remeg a kéz
Emlékünket vésheted
Kétely a kéj
Fenyegethet ellened

Száguld a zivatar
Nõt s otthont nem akar
Repül az arkangyal
Szárnyával magával csal
Csók vegyül haraggal
Vállad lüktet vállammal 
Dicsõségünk arctalan
Elmúlásunk hangtalan

Elbúsul vidámságunk 
Megszakad minden vágyunk
Hittünk a hitetlennek
Becsaptak végtelenek
Botorkáltunk délcegen
Dühösködtünk szertelen
Elillanunk szelíd szóval
Menedékért az álmokban

Kenyerünk

Szolgasorba rúgott kenyérkeresgetés
Kivert szemmel kandikáló reménykedés
Nagy, avas zabálás
Verekedõ kiabálás
Vakablak bezárt világra
Reméltél? Ez a számla ára

Álmod: áldozat
Féktelen, veretlen nyerõ
Kardba dõlve keresed a vigaszt
Utcákon vár a csontos velõ

Békélj meg, anyám, szellõ
Állj mellém, apám, erdõ
A romlás utolsó éjjelén
Ezer évem záró menhelyén
Nyeljem le, mert élni mertem, minden vétkemet
Múlt és jövõ hígított kevertjét, mérgemet

Hõskölteményt rólad sokszor írt e század
Örömödben mindig tarthattad a szádat
Hálából zabolátlanul zabáltathattad a hájat
Élvezted határait gyászban keresõ hazádat

Azt hitték a betyárok
hogy csábító ostorcsattogásra 
ti lesztek a szép álmok
s átváltottak milliárd dollárra.
S a megannyi milliárd szökött valahova
S ti utánuk, lábatokat nyakatokba csapdosva
Kapkodva.

Tegnap jobb lesz

Megragadni, elrabolni mindent, ami másé s ép még
Krisztus után kétezerrel ez az új-jászol mesterség
Hátulról mellbe, s aztán megmaradni hõsnek
Életeket megtiporni, dícséret a legyõzõknek

Szakadt szívét tologatná felénk a vágyunk
De félénk, mint titkos abortusz után az ágyunk
Megvert paradicsommadarak pavilonjában
Pávaként billeg a magány levágott szárnyával
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Egyvelegesen

Butykos, barom
Bitang, így akarom
Belvedere, bianco
Az álom alomra való

Párizs pökhendi
Budapest kevély
Ez itt olyan szegény
Amaz ott elfelejti

Szakadt a puszta
Nem baj, átalussza
Elrobog a világ
Tüsténtkedik, nem ád

Járja a jármot
Bólogat halomra
Hágja a hámot
Kissé viszolyogva

Kiált, ki értem áll
Boglyába szorítva

Semmibaj a nevem
Néha megkeverem
Testem a tiéddel
A hûledezõ kereveten

Szemembe szorítok
Egy könnyû kezet 
Vérem nem néma 
Csak néha bús-méla

ha az életem remeg

Didereg benned a lélek
Ha kikelek belõled, megérted
Ha nélkülem élve megéred
hogy
Vakon száguldó vakond
az elhagyott élet

Vagány

Tántorog a ténfergõ vagány
A kopott fényeknél meg-megáll
Botladozva mendegél szegény
Roskadozva az élet szélén
Megél még így is, a kezén
Tetovált kereszt, õ a helyén
Reszketõ életet kísér a sarkon
Hát riadva látja, õ az az alom

Avas vas

Félénk tekintettel bírjuk-e a sírból 
Hogy felülrõl kitartóan szúrnak belénk
Nincsen semmi, ami a kies mánkból
S ne csak az imánkból áradna felénk

Belünk belül kopog a szívünkkel együtt
Korog a has, motyog a lázas mellkas
Legyél csak síró, sírt ásó, ásítozó petyhüdt
Mert ez jó. Jobb, mint kezedben a hegyes vas

Vagy mint a felbontott utcakõ.
Bomló rend – feltámadt temetõ
A halottak ne támadjanak
Hallgassanak
A hatalmasnak
Minden szavára
Mindannyiunk össznemzeti javára

Ha elveszek a visszavonhatatlan térségben
Hozzám érsz-e még, repülsz-e észrevétlen
Egy alig kivehetõ kétségben, a mélységben
Ahol nem jártam egyedül még én sem
A taszító, élettelen ködbe
Együtt soha miért nem megyünk be

Ha nem tudom önmagamat elásni
Tárd fel újra sírhantomat, Remény
Reszketve jövök kihûlt Napot látni
Pihegõ szív verdes az élet helyén 

Vadul a mélybe taszítanak
A bõsz becsapott hajnalok
Lent most is belém rúgnak
Egyszer fenn volt csillagok
Bentrõl kinn vagyok
Magamban bennfentes lettem
Vidáman ballagok. Meghalok.
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Haverem, haverem

A haverem a hóban hörögcsél még egy kicsit
A szája szélén szendén elaludt egy vörös csík

Már nem szökdécsel, megalvadt szegény, mint forrása
Haverem halott, mert nem volt sose lenyugvása

Nem akadt üres hely a pincékben télen
A Fehér Lepel birodalmát választotta estében

Engem is elhagyni vágy a fejem, megfagyott vérem
S talán még e télen én is ágyba bújok a szemfedéllel

Õkegyelmével, minden hajléktalanok hû szállásadójával
Elõre eladjuk lelkünket, állunk kihullott hajjal, megnõtt bajjal

Halántékunkon új hajadon, a névtelen sír símít végig
A holnap nem közös tulajdon, a miénk nem jut el az égig

Sorsunk pisztolya agyát fogdossa, nyugtalan nagyon
Le kell borulnunk bokáig, s tán nem lõ minket agyon

A jó társadalmi köz puskaporból dagasztja kenyerünket
S ha volna is bérletünk, nem láthatnánk többé kis gyerekünket

Lomhán vonaglunk a szép új idõk vaksi vakvágányán
Vállon vonszoljuk testünk, irigykedünk amazok száguldásán
Ki az a néhány milliónyi valami, ami mi is voltunk tegnap

Ki vezeti õket, hogy elsuttogjuk értük kitagadó imánkat

Nyugalmunk nyamvadt, mint mindennapi elmúlásunk, halálunk
Otthonunk aljas, avas, savas, borzalmas, mint kénköves poklunk
Emlékszem, egyszer élt a szívemben egy nõ és volt egy bizalom

Ha látjátok õket, vigyétek hozzájuk testem, vár az angyalom

Szívárvalány

Vörös szegély az ég peremén, vörös a vér a szájam szélén
Fehér fátyol a menyasszony lelkén, fehér a gyász a falu végén
Fekete az élet a láthatáron, ameddig a szegényke élet ellátogat
Ameddig a szegény ember sorsa, hogy cipelje a rossz sorsokat

Szunnyad a zöld, mi rét volt egykor, savanyú a széna, volt ágyunk
Árnyékban a szerelem, csak még a falat ételre, a két kézre várunk
Ücsörög a Nap a peremen, szeretne ô is már, hej, üstökösként élni
Meghalni, gyorsan, mint a villám: s ne kelljen látni az embert kiégni
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Porpárlat

Hosszú, lapos csend csücsül a póznapárna mellett
Önmaga és árnyéka egyszerre dõlöngél. Persze
Ültében is imbolyog, mint aki mindig szenvedett
Mint kinek felállni már soha nem lesz mersze

Kezdõdõ, de már ezer éve tartó bánata az arcán
Lõdörög a gyomra üresen, néha pengeéles érzés
Fejét töri, már darabokra törte, s érti már: nem hálán
Csak a halálán túl kell töprengnie: az az új kezdés

Szerfölött részeg most a világ, az õ ízlése szerint
Nincs senki, ki kizavarná, mert mindig is kint van
Áldott a kenyér, melybõl vekni úgyse jut megint
Áldott a bor. Csak mé’ van, hogy a gerinc meg roppan

Szoknyákat húz le szeme a sarokból, röhög, lle-húzz-zza
Fejét vágy emeli fel a porból, üres az üveg és az álom
Becsukott szemhéján bejut egy szöszi tini fehér combja
De még a vágy jele sem látszik meg az elnyûtt nadrágon

Gyenge a kar, de még erõs, hogy ha kell, magába zárjon
Egy utolsó fényt, rúzst, szájszélet, löttyedj, de! két mellet
S ha nincs senki, hát magát simítsa meg gyengéden, vállon
S az üveg aljáról koccanjon vissza saját szava: hé, szeretlek

Valaki megfordult, anyádat szeresd!, éles nõi magas sarok
– Jóisten, valami kicsúszott a számból?! – biza’, az érzelem
Felfordult szemfehérje kíséri torkán lentebb a borpárlatot
S visszavonja ijedten a szégyenteljes vallomást: szeretem

Ámorában lassan csúszik feje felé a szegélyen az utca pora
Meggyötörten káromolja még az ellibbenõ nõt, maradj másé
Magasba lóbált üveg indítja mindjárt mogorva vallomásra
Gurgulázik dallamosan a torka felé a gyomra: legyél az utcáé!

S mert dél van, kimerült már a dologtól, arccal csókol be a porba

Rettegett, mert sosem tudta kimondani
A szót senkinek
Hogy szeretlek
Hogy így kelljen 
Halni meg?
A haja helyén
Izzadság csorog
Valami korog
Valaki kopog
Ez már nem a cipõ
Valami jõ
Valami kemény kõ. Valami fejfaféle kemény kõ. Már nem csorog az izzadság. Naccság.
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Porban a bor szíve      

Dél vagy éjfél, mindegy
Tizenkettõt ütnek
Kartonházban erjed
Az aljzat épp ébred

Alja nép, ebadta
Mormol szortyogása
Lámpavas fölötte
– Ha nem volna kedve…?

Vígan nyerít a szél
Senkik üres terén
Kapu alatt zsákon
Álmodik az Ámor

Mitugrász, vigyorogj
A kutyádra morogj
Üveg alján fekszik
Vigaszod, melegszik

A bor szíve meleg
Mint halott lehelet
Vér szakadt szív jegén
Lyuk a szemed helyén

A bor szíve forró
Készül rád a holló
A lõre mûanyag
Szétmarja hangodat

A bor, mint a kullancs
Mint jövõd, biztos pancs
Mint kacaj a sírban
S te üvegalomban

Sebaj, pajtás, bolond,
Ki érted könnyet ont
Hisz röhögsz a bajon
Bosszút állsz anyádon

Mert mért szült meg téged
Ha tudta: a géned
Nyomor itatta át
Örökölte apád

Tûrd alád életed
Nincs mitõl féltened
Lámpavas jövõkép           
Húzd meg a kötelét.     

Koldus álom

Utcasarkon otthonok
Sánta koldus horkolok
Nappal is egy éjszaka –
Éjjel úgyse mész haza?

Kiskertekrõl álmodok
Szivárványban pancsolok
Kutya védi házamat –
Ez itt meg miért harap?

Szõke mezõ, arany lány
Megállok a kukánál
Hitves hûség, kisgyerek –
Gúnyámról szégyen pereg?

Kalapomban négy fillér
Mai napom annyit ér
Elátkozom napestém –
Õ se vár aranyszõkén?

Jólétem lehullt reám
Felemel majd a kormány
Még tán bele is halok –
Hogy nem róla álmodok?

Száguldok az út fölött
Lent egy nagyúr leköpött
Megcsodálom szép kezem –
Felemelte éhbérem?

Az ég végre kinyílik
Testem arra repítik
Boldog leszek, kismátkám
Holtomban ne vigyázz rám

Õrült lelkem felõrölt
Földi valóm is pörölt
Mit ad Isten – hozzá szállni?
Görnyedt testtel – porrá válni? 

– Á!, ott jön egy gazdag fajta
Gyomrom remegés rángatja
Jaj, uram, jaj, én kiáltok
Vegyen sírjára virágot...  hm
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Õsz el õsszel!

Már õszül a hajam, az év a vége felé jár
Tél jön mihamar, fagypont alá szálló szív
Mikor kérdem, lesz-e erõm a Styx folyónál
Megsimítod homlokom, felmutatsz: Isten hív

Bú búcsú

Nem tudom lefesteni a rózsaszínt
Az arcodon a pírt
Nem tudom lerajzolni lent kelyhedet
Mely csak értem nyílik meg

Nem tudom eltáncolni testringásod’
Halmod foglya vagyok
Nem tudom eldalolni friss trilládat
Hagyd rám a hangodat!

Nem tudom, miért loplak mindenhova
Rajtam tested nyoma
Nem tudom, mért nyitva most is a lelkem
Hogy elvettek tõlem

Mennyi, mennyi

Mennyi vágy van a sugárzásban
Mennyi ránc maradt a lepedõn
Mennyi izzadság az éjszakában
Mennyi jég van a szemfedõn

Fehér lesz a sorsom

Elbukni oly könnyen lehet
Sorsom ráncolja lelkemet
Fújna bár meleg, angyal szél
Most még jeges rajtam a dér

Százlábúak szívnak sárba
Alvadt vérem nincs hiába?
Itt a napfény sötét korom
S léket vágtak szép arcomon

Ez volt. Nedvem félénken csorog
Szám cserép, de fel-feltámadok
Pernyém fel lehet hevítni

Kezed kékre kezd festeni
Besuhanok melléd, árnyam
Vágyad felenged az ágyban

Kivagy, ki vagy, kolduskám?

Nem emlékszem az apámra
Hogy haza találna
Nem emlékszem a percekre
Kérdeznék, egyek-e

Nem emlékszem a hazámra
Otthonra, családra
Nem emlékszem a nevekre
Csak tejes mellekre

Nem emlékszem a szûzlányra
Csak vörösre, vérben szántva
Nem emlékszem a gyerekre
Sötét borult a szememre

Nem emlékszem, ki gyûrt le ma
Hazugságot a torkomba
Nem emlékszem a hitemre
S igenre se hitvesemre

Isteni csillagok után, szabadon

Zabálj gyökeret és (sós) sáskát
Rongyodból kórusban énekelj
Élvezzed élted kavargását
Szennyedet szárítsd a Naphegyen

Te vagy a király, mind a három
Csillagod fagyban is a tiéd
Csak most kiürült a kis jászol
Mindenki elvitte istenét

Tömjénnek itt van saját szagod
Aranyad a véged erén lóg
A pokrócod’, ha nem vigyázod

A beleddel viszik a hollók
Íme, a vezérlõ csillagod…
Nemrég még tornyokon villogott

Mélabú

Két árva könny görnyed a vállam szélén
Szólni sem szólnak a pislákoló csendben
Hunyorognak félénken szemed szép fényén
S lassan behunyja világát dadogó életem

Ez történt 

Megrepedt az igazság, alig tartja össze váza
Az éjbõl sötét, lázas arcok huhognak: hét halott
Hét vezér, hét törzs, hét bánat, hét barázda? Hhaa…?!
Jött-ment szatócsok szabják ki a zsugori vámot
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Magány

A csend megtörten hallgat a visongók között
Anyák takarják be sóhajukkal kirívó fiukat
A Nap néma száját tátogatja a felhõk mögött
A gyerek leejti karját: elfújta a szél az apákat

Zárva

Nyakon ragad a sötét éjszaka, villogtál, mi?!
Szemembe, hogy lássak, parazsat nyom valaki
S a tûzben, mely megvakított, jövõt látok jönni:
A Délre tartó fecskét a sas reptében eszegeti

Vágy nõ

Hallgass a vágyadra, terítsd az ágyadra, bágyadt
Öleld át; mielõtt megöl téged, megkínoz a vágyad
Hagyd magára, egyedül szeret szállni fenn a kéken
S ha lehull, ezer tûnik fel a helyén, kígyó képében 

A jégcsap szív

Bár akasztottak a jégcsapok az ereszen
Mint kihûlt életek
Fájdalmuk vagy örömük csepeg a járdán lenn? -
Nem tudjuk soha meg

Bár nincs remény a halott talpalatnyi földjén
Süllyed vagy fentebb száll?
Utolsót táncol hûlt, ábrándozó tetemén
Egy téves napsugár

Bár elszállunk, mint a széllel kergetett felhõ
Lyuk se lesz utánunk
A felhõkben olykor szelíd bégetés, bárány jõ
S sas tárja szét szárnyunk

Jégcsap vagyok a tetõn, csillogó fájdalom
Erõm lefelé nõ
Olvadni hív, magába szív egy vágy, az álmom 
Felforró nõi hõ

Húsvér

Vakok, vadak, sáskahadak
Törni, vágni, homály, falak
Éhség, nyomor, kihányt falat
A gyõzelem hervadt kacat

Ború, árvíz, kincsnyi birtok
Haldokolni meddig bírtok
Fejet kerítõ abroncsok
Felderül a ti napotok

Kínozz, fojts meg, mélyre vágyom
Döngess, törj meg a nászágyon
Dúlj fel, vágj ki, homály rejtsen

És marj belém, marj keményen
Szájról szájra terjedj, hús, vér
Feléd kúszik a vörös ér

A Duna baja

Oly lomha a Duna, mint népei e napon
Kék vérét rég elitta, hiány az irgalom
Hömpölyögne, de nem pörög a tengelye
Lökné vissza medrébe elszennyezett tengere

Tikkad a víz, cseppnyi élet sincs az új világnak
Csak a vízmû kacag Bõsnél, a Szigetköz alázat
S a megvert öreg, az útjáról lezavart kába részeg
Nézi bambán, mint rohadnak sárrá a lápi fészkek

Rándul az õs folyó, egykor tündérek gyûrûztek fényén
Szerelmek köttettek, vizétõl lett vitéz a csatázó legény
Alámerül a folyam, piszkos medrébõl szégyell kinézni

Békanyál úszik vele, ideje lesz a kék idõket eltemetni
A Duna szemébõl két könnycsepp csorog le, alá, délre 
Feketéllik a tengerben emberforma sorsú, kihányt vére 
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Nem emlékszem a tejre
Csak arra – anyám hajolt a fejemre

Nem emlékszem a bajra
Csak arra – apám sose, sose sírna

(Idézet a 287. oldalról) 

Gubcsi Attila: A nyavalyás



(A kezdetem)
Munkásparaszt kiscsávók

Én még mindig látok magam elõtt félig hóban fagyva isko-
lába vánszorogni kis lurkókat a dûlõutakon. Pedig eltelt
azóta már egy fél évszázad…
Én még mindig sejtem, hogy a hajnali munkába induló
gyári melós mennyire szeretne egyszer egy forró tejet meg-
inni a fiával reggel hétkor. Amikor õ már olajos.
Még mindig sokszorta százezren nõnek fel esélytelenül.
Nyirkos pénztárcában az élet, feltétellel, hideg jövõbõl fújja
a pernyét – az õ reményüket – a szél, térdig állnak a maguk-
rahagyatottságban.
Pedig a kicsik szemében épp annyi értelem csillog, izmaik-
ban épp annyi erõ duzzad, személyiségükben épp annyi
feloldásra váró vágy rejlik, mint bárkiében a bársonyozott
életszékekben - a gondtalanra rajzolt bíbor életképekben, a
tenyésztett ifjakban, akik s családjaik ellopják amazok jö-
võjét azzal, hogy részvéttelen társadalmat akarnak, a min-
dig gyõztes elvét, ha mindig õk lehetnek a gyõztesek.
Én még mindig látom briliáns eszû kis barátomat a félegy-
házi kiskun tanyavilágban, aki a kora reggeli tanórák láto-
gatása helyett retket szedett hajnaltól. Zseniális rajztehet-
séggel megáldott kis haveromat, akinek asztalos apja már a
technikumot se engedhette meg, kellett a családba egy má-
sik asztalos is, még ha gyorsan le is vágta két ujját – két raj-
zolót – a gyalu.
Soha nem vesznek ködbe elõttem, de már nincsenek a
láthatáron szinte senkinek. Ellopták az esélyüket: ellopták
ma, s elherdálták akkor is, amikor elvileg õk voltak a ha-
talom.
Munkás, paraszt fiatalok… az osztály, az osztály.
Iszonyúan fájt nekem már a 60-as évek végén is, a közgáz
egyetem befejezése elõtt a tudat, hogy ezer közül egy ha
lehet igazán szerencsés onnan lentrõl. Valami mindig lett
mindenkibõl – mily' szép így! –, de csak annyi, amit a
véletlen és az egyéni tehetség összege kitett alkalmanként.
Míg a bíborok számára – és ezt annyi év tapasztalata után
mondom, annyi keserûséggel is – nem is volt érdekes a
tehetség, megszülettek, ettek, kész… diplomás leszel pajtás,
s rögtön utána vezetõ értelmiségi. A véletlen kizárva.
Ezek a sötét gondolatok vezettek ahhoz, hogy 1970-ben
megalakítsam a közgázon a vidéki, munkás- és parasztfia-
talok felvételi elõkészítõjét, ami aztán sok évvel késõbb és
azóta is Studium Generale néven futott tovább.
Miért írom ezt ide, életem fõ állomásaival foglalkozó
Summám megtisztelt helyére? Mert az ember számadást
készít, megnézi, hagyott-e hátra valami érdemlegeset.
S a vidéki szegény kiscsávók egyetemi elõkészítése az én

életemben az egyik legragyogóbb csúcs, amire felmehet-
tem.
Az egész országból jöttek – komoly felkészültséget kívánó
elõvizsgák után – a kis suták. Többségük, mint én is négy
évvel korábban, akkor járt elõször a fõvárosban. Suták
voltunk így együtt is, én nagyobb.
S hogy el ne vesszen a hitük a forgatagban, azonnal utaz-
tunk Salgótarjánba, az igazán munkás volt, és annyira vidé-
ki, hogy akár szegénynek is hívhattuk.
Kétszáz…
És most tisztázzunk egy fogalmat. Egybeírom a munkás-
paraszt szót velük kapcsolatban. Mert az a lényeg, hogy
olyan árvák voltak, mint az egész becsapott két hatalmi
osztály: a munkásság és a parasztság, röhej. Vedelték a jót
képviselõik révén, a párt tényleg büszke képpel viselte a
jólétüket. Szüleik túrták a földet, kapkodták a futószalagot
három mûszakban, s jó, ha gyerekeik néha esélyt szagoltak.
Nem kérek most a statisztikai felvilágosításból, hogy nem
így volt. Hogy bejuthattak mindenhova. 
Így volt! Nem juthattak be. Sokan igen, s sokkal többen
nem. Róluk semmit nem tudunk többé. A tudás mellett a
káderlap, a véletlen, a dugipénz, a politikai megvesztegetés
döntötte el kinek-kinek a jövõjét.
A fõváros beltenyészetében a véletlen nem fordulhatott elõ.
Makogó, világlusta, hülye gyerekek tömegét láttam a végén
diplomát lobogtatni, s hamarosan a legjobb intézmények-
ben felbukkanni, röhögõn komoly arccal.
Ezen a döglesztõ állapoton kellett volna változtatnunk.
Jókedv tölt el, amikor arra gondolok, mennyien álltak mel-
lém, fiatal közgázosok: tanítani a nálunk csak 2-3 évvel
fiatalabb gyerekeket, felvételi jegyzettömböket írtak nekik,
s velük izgultak a felvételin.
A kétszáz kiscsávóból több mint százötvenet felvettek elsõ
nekifutásra.
Egyszer majd megöregszem. Elõveszem az életemet, és
végigpásztázom, a párnán fekve.
A harag mellett – amely, mint a fentiek mutatják, nagyon jó
tanácsadó – elégedettséggel dõlök hátra, ha erre a kétszáz
gyerekre gondolok, s arra a sokezerre, akit utód társaim
hoztak közelebb az igazsághoz.
És most persze végignézek a mán. A bíborok még többen
vannak, pénzzel tömték ki a fejüket is, hízottan pöffeszked-
nek Budapest és Brüsszel között, e nagybuli partin, kezük-
ben hierarchia, pénz, kapcsolat és…
… és a kezükben Magyarország egésze. Munkás sehol,
paraszt sehol, izzadó embereket látok, gürcölõket, nem
osztályt.
Osztály, vigyázz! – mondanám, de nem vigyáztak, mert azt
sem tudták, mi történt velük a nevükben. Srácok!
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(A végzetem)

Fáy András:
„Magyarom! Elvész az eredeti karakter a sok követésben.”

Gubcsi Lajos: 
4 nap, amely megrengette az országot  
1989. október 5-9. (részletek)

Intermezzo
Az október 5-i, csütörtök esti elõkongresszuson többen,
többször is érveltek amellett, hogy az elnökség zárt listás
jelölési módja kizárja a közvetlen demokráciát, tekintettel
arra, hogy az elnökjelöltek, illetve a majdan megválasztott
elnök által elõterjesztett lista abszolút értelemben zárt, azon
semmilyen változtatás sem hajtható végre.

A kongresszus egybehívását megelõzõen minden megyei
és egyéb küldöttértekezleten is szóba került a jelölés ezen
módjának kizáró, káros jellege. Jómagam határozottan ez
ellen, illetve a nyílt, egyénenkénti jelölés mellett érveltem…
Láthatóan mindvégig kisebbségben maradtam… Az volt a
benyomásom, hogy a kongresszust megelõzõ hetekben-
hónapokban kõkeményen szervezett központi agitáció folyt
a megyékben, és mindez nyilvánvalóan össze volt kötve
azzal, hogy a zárt listát elõterjesztõ esélyes elnökjelölt
Nyers Rezsõ lesz. A központ összegyûjtötte a megyék
egyetértõ álláspontját, és eközben elmosta azt, hogy hol,
milyen mértékû volt az ellenkezõ vélemény. A küldöttek
tehát zömmel úgy érkeztek a kongresszusra, hogy az opti-
mális, a járható és járandó út: Nyers Rezsõ zárt listája lesz…

A politikában kiélezett helyzetekben különösen indokolt
elkerülni a naivságot s persze a látszatát is. Nyilvánvaló
volt, hogy a párt jövõjét tekintve nem a különbözõ színû
programrészletek és -nyilatkozatok lesznek a döntõek, ha-
nem az, hogy kit minek választanak meg. A pártvezetés más-
fél éves folyamatos ziláltsága és kudarca után különösen
egyértelmû volt a majdani vezetés dominanciája…

A zárt listás választási rend jól mûködik azokban a modern,
jelentõs hagyományokkal rendelkezõ nyugati pártokban,
ahol nyilvánvaló, hogy az egyes pártokon belül milyen tisz-
ta áramlatok vannak és mekkora azok súlya, illetve kinek a
személyéhez kapcsolódnak elsõsorban. Így az egyeztetést
nem kell kulisszák mögött folytatni, nyílt és demokratikus
lehet az elõkészítés is és a döntés is. Itthon most azzal ér-
veltek, hogy a ziláltság miatt az elnöknek saját mûködõké-
pes egységes csapatra van szüksége, és ezért joga kell, hogy
legyen a zárt lista. S szép lassan összekovácsolták a töme-
ges – bár egymástól izoláltan létezõ, mit sem tudó csopor-

tokra épülõ – támogatást. Az egyes megyék egymástól
elszigetelten készültek fel a kongresszusra, és aligha tudták
Vas megyében, hogy e kérdésben hogyan gondolkodnak a
hajdúságiak. Viszonylag könnyû tehát megszervezni,
megszerezni és azután összepakolni ezen elképzelés túlnyo-
mó többségi támogatását.

Csakhogy: ki gondolhatná, hogy az MSZMP-ben tiszták
voltak az áramlatok? S hogy világosan elkülönülnek prog-
rambeli árnyalatai? S hogy mindehhez már régóta ismert,
karakterisztikus politikusok köthetõk valóságos szim-
bólumként? És milyen érv az, hogy „saját csapat” legyen,
elõre eleve eldöntve, miközben tudtuk, hogy másfél éve
feloldhatatlan ellentmondások mélyítik a szakadékot a párt
legmarkánsabb vezetõi között?

Eszembe jut Machiavelli: „Az emberek sorsuk jobbra for-
dultában bízva szívesen cserélnek uralkodót.” Nem tudom,
mennyien bíznak Magyarországon sorsuk jobbra fordultá-
ban. De ha az „uralkodó” cseréje révén bízhatnának ebben,
bizonyára 10 millió ember önként jelentkezne. Az elnök,
Nyers Rezsõ elõre és folyamatosan kialakított – és a párt-
propaganda, illetve a -sajtó segítségével megacélozott –
profilja olyan erõsen élt a küldöttek tudatában, hogy nem
volt kétséges: itt nem lesz csere az uralkodó poszton. S mi-
után egyáltalán nem hittem, hogy álláspontom – mint a
törpe kisebbség véleménye – eljut a többség eleve gyõztes
képviselõihez, úgy döntöttem, hogy még további munkála-
tok várnak rám e kérdésben. Bármi áron. A kisebbség
jogán…
Neki kellett lódulnom a reménytelenségnek. Nyilvánvaló
volt, hogy feszültséget okozok, s esetleg teljesen elszige-
telem magamat. Talpaltam tehát keményen, péntek estétõl
szombat délutánig. Külön köszönettel tartozom megyei
barátaimnak, akik a péntek éjszakai órákban – és legelõször
éppen õk – támogattak. Bátorítottak kezdeményezésemben
és bíráltak az akkor már megfogalmazott tervezetem egyik-
másik pontja miatt. Õk következetesek voltak. Hiszen ki-
derült, hogy annak idején, az elõkészületek során a megyei
küldötteik többsége ellenezte a zárt listát. Csakhogy el-
süllyedt valahol a véleményük.

Szombaton azután egyenként odaléptem sok száz küldött-
höz, s – mivel mindez vaktában történt – természetesen vál-
laltam a zárt listás hívõk elutasító válaszait is. Célom az
volt, hogy – az ügyrend adta lehetõséggel élve – megsze-
rezzem az ez ügyben megírt hozzászólásomhoz a küldöttek
10 százalékának aláírását. Gyötrelmes menet volt. De egyre
több vidéki küldött csatlakozott hozzám. A Budapesti Párt-
bizottság egyik titkára, Steiner Arnold meglehetõsen
drasztikus hangsúllyal fejezte ki mondandóját: mit akarok,
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miért akarom megzavarni a kongresszus munkáját.
Kísértett az éppen eltûnõben lévõ világ régi szelleme.
Amiért ilyen hosszasan elidõzök e kérdéskörnél, Tisztelt
Olvasó, annak nem az az elsõdleges oka, hogy megítélésem
szerint éppen a jelölés és a választás – illetve annak módja
– volt a legérdesebb választóvonal. Hanem azért mondoga-
tom itt most a magamét, hogy elhitessem azokkal, akik még
nem hiszik: szabad, demokratikus országban élünk. De hiá-
ba a jog, ha közben kényelmünket féltjük, ha elgyávulunk,
ha másra nézünk: cselekedjék õ, s majd én követem. Jobb
lett volna talán, ha Molière tanácsára hallgatok?

„Korunk a rend kora, s nem jár jól, aki erõszakoskodik és
megsérti a törvényt.”

Nyugodtan elvethetjük most e sorokat. Hiszen: mi itt a
rend, a törvény?

Az élet apró kis fintorait idézhetnénk tovább. Gyûltek-gyûl-
tek az aláírások, de fogalmam sem volt róla, hogy hol tart
az ügy, lévén, hogy legalább tizenöt példányban köröztet-
tem mondandómat… a budapesti küldöttcsoportban körö-
zött és a küldöttek egy részérõl már aláírt irat eltûnt a vé-
gén, egyszer és mindenkorra, elsüllyesztették a sunyi „jóba-
rátok”. S hasonló sorsra jutott az is, amelyet a Pest megyei
csoportnak küldtem. S miközben az – talán már az elején –
elakadt, e megye küldöttei milyen szívélyesen biztosítottak
támogatásukról, amikor személyesen kerestem meg õket.
De eltûntek az aláírások más megyékben is. Valakik igen
körültekintõen dolgoztak. Szívük joga. Spongyát rájuk.

Mert emlékezetesebb marad az a lelkes támogatás, ahogyan
például a Magyar Néphadsereg pártszervezetének küldöttei
nem csupán biztattak, hanem kifejezetten kérték, hogy
nekik is juttassam el a szöveget és az aláírandó papírt. Be-
vallom, elõzõleg azt gondoltam, hogy a katonai küldöttcso-
port a kongresszuson zárt alakzatban dolgozik, és így meg
sem próbáltam magamtól hozzájuk fordulni. De ugyanígy jöt-
tek maguktól Heves megye képviselõi, ismerõsök és
ismeretlenek Gyõr-Sopronból. Különösen emlékezetes marad
a Politikai Intézõ Bizottság egyik tagjának, Boross Lászlónak
megfontolt személyes aláírása: õt ugyanis nyilván kötelezték a
központilag egyeztetett magatartási normák. S most õ is úgy
döntött: szuverén ember. Voltak olyan küldöttek, akik nemet
mondtak nekem, tekintettel arra, hogy korábban már
megyéjükben és a kongresszuson is elkötelezték magukat a
zárt lista mellett – és azután tíz-húsz perccel késõbb megke-
restek, hogy mégis kérik az aláírandó szöveget.

Kétségek közepette – az eltüntetett aláírások miatt ez ért-
hetõ talán – de mégis jó érzéssel gondoltam arra, hogy az

elmúlt hetekben, és most itt a helyszínen is az embereket
megérintõ történelmi változás zajlik. A felülrõl kénysze-
rített és mármár saját személyes tulajdonságként beépített
bolsevista fegyelem helyére az értelem kerül. Nem taga-
dom, szombaton késõ délután belsõ remegéssel – ugyanak-
kor végig eltökélten hûvös ésszel – láttam hozzá az összeg-
zéshez. Hiszen nem akármirõl van szó. Kell a 10 százalék,
ami 126,5 fõ! Kell az aláírók olvasható neve, küldöttcso-
portjuk megjelölése, és azonosító „rendszámuk”! 

A visszakapott és különbözõ manõverekkel visszakönyör-
gött listák megszámlálása után nem akartam hinni a sze-
memnek és háromszor újraszámoltam. Eltûnt ugyan 5-6 lis-
tám vagy 50-60 névvel, de az aláírások száma: SZÁZHU-
SZONHÉT.

Mondhatnám, hogy vannak égiek. De persze nincsenek.
Törvények vannak, amelyek néha bámulatos pontossággal
– még ha borotvaélen táncolva is – áttörnek, érvényesülnek.
Hogyan van az, hogy Budapesten jó barátaim ígérik az
aláírások gyûjtését, majd – az õ közremûködésükkel is –
eltûnnek a listák? Hogyan van az, hogy az egyik megyei
vezetõ, barát, ugyancsak ígéri szíves segítségét abban,
hogy olvasásra és mérlegelésre ajánlja majd küldött-társai
között a szöveget? S amikor a késõ délutáni órákban szobá-
jába megyek, hogy visszakérjem a listámat, fájó szívvel
mondja: Lajos! Sajnos, nem megy az ügy. Ami viszont
megy ott bent, a szobában, az a vörös bor emelt szintû fo-
gyasztása. Kihívom a szobából, mert nem akarom a többiek
elõtt hangosan mondani: Jó barátom! Történetesen a te
küldöttcsoportod mintegy tucatnyi tagja azzal keresett meg,
hogy szeretne azonnal aláírni, mert õk is azok közé tartoz-
tak, akik a megyei értekezleteken ellene voltak a zárt listá-
nak – csakhogy mindeddig sehol sem jelent meg a vélemé-
nyük. Szóval, haver, kösz. És hogyan van az, hogy embe-
rek, akiket talán soha nem láttam, mondják, hogy honnan
jöttek, és kérik, hogy aláírhassanak, és továbbvihessék –
ugyanezen célból – megszövegezett mondandómat? Soha
ne add fel…

Régen kinõttem már a politikai pubertáskorból. Felnõtté
azonban az elmúlt hetekben váltam – legalábbis a poli-
tizálás durvaságokkal és csalódásokkal, de szépségekkel és
felemelõ érzésekkel is kísért mezõnyében. Köszönöm bará-
tok, hogy elfordultatok tõlem a nehéz percekben. Válásunk
végleges, hiszen mindez nem véletlen. És köszönöm régi és
új barátaim, hogy támogatásotokkal meggyõztetek arról,
hogy hihetem továbbra is: nem szabad gyávának lenni. 
Ahogyan ezt Szilágyi Domokos írta Erdélyben. Õ igazán
tudta: „Könnyezik a kõ is”.
Így kezdõdött a vasárnap reggel. Feszülten és erõs biza-
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kodással. A mikrofonhoz lépve felolvastam pénteken este
megírt szövegemet. Az idõzített bomba akaratom ellenére
hallhatóan ketyegni kezdett.

„Kezdeményezés a nyílt, demokratikus jelölésért”
„Mi, e kezdeményezés alapítói arra kényszerülünk, hogy a
pénteki ügyrendi vita lezárása után megkeressük az aláírás-
ra potenciálisan vállalkozó küldött-társainkat. Azért kellett
keresnünk egymást, mert a péntek délelõtti ülés levezetése
nem engedte meg világossá tenni, hogy kik azok, akik ka-
tegorikus nemmel válaszoltak volna, illetve válaszolnának
ma is az elnökség jelölésének bármely zárt listás formájára.

A nyílt, demokratikus, a kongresszus aktív részvételével
történõ, egyénenkénti jelölés mellett állunk ki. Méltá-
nyoljuk a kongresszus 645 tagjának döntését a zárt listás
jelölési módszer mellett. Szeretnénk azonban kifejezni –
személyesen is vállalt módon – kisebbségi, érdemileg és
lényegében eltérõ véleményünket. Mindezt abban a re-
ményben, hogy többen is csatlakoznak majd hozzánk.

Álláspontunk:

1. Helytelennek és károsnak tartjuk a zárt listás választást.
Nem tudjuk, hogy milyen alapon, kiknek a szervezésében,
milyen kompromisszumok révén születik egyik vagy másik
lista, pl. az, amelyet esetleg a párt mostani vezetõi, illetve
más lehetséges elnökjelöltek készítenek. Nem akarunk
olyan helyzetbe kerülni, amelyben a zárt lista összeállítása
egyik vagy másik csoport belsõ berkeiben zajlik, a kong-
resszusi nyíltság és nyilvánosság kizárásával. Így nem biz-
tosítja a nézetek, az érvek és ellenérvek ütköztetését, nem
mutatja meg a – mindössze az elnök által – jelölt személyek
nézeteinek világos tartalmát. Ily módon nincs lehetõség a
politikai koncepciók nyílt versenyére, a mögöttük álló
személyiségek megmérettetésére.

Félõ, hogy emiatt megismétlõdhetnek a múlt végzetes hi-
bái: az elsõ számú vezetõ túlontúl meghatározó szerepe; és
az, hogy az elnökség tagjainak ilyen típusú kiválasztása
lényegében távol tartja magától, kiszorítja a kongresszust a
jelölési – és majd a remélt, valóságosan nyíltságra alapozott
választási – folyamatokból. Törékenynek és bizonytalannak
tûnhet majd az így összerakott egység. És régimódinak is.
Láttuk már múltunkban az ilyen módszer kárait.

Nem az a legfõbb ismérv, hogy az elnök hogyan tudja majd
irányítani tagtársait – akiket éppen õ, e szempont miatt je-
löl –, hanem az, hogy a küldöttek által kiválasztott
vezetõket javasoljunk. Mégpedig olyan küldöttek által, akik
döntésükben mindvégig teljes körûen felszabadított, azaz

szuverén módon vesznek részt a kongresszus munkájában.
Választani pedig aszerint választanak, hogy milyen feladat-
ra milyen, az irányításra személyükben külön-külön alkal-
masnak talált vezetõket javasolnak, egyéni elbírálás
alapján, nyílt vita – és jelölési – folyamatban.

A kongresszus ezen szuverén, a folyamatot teljes körûen
irányító és ellenõrzõ szerepe elvitathatatlan, és az így
mûködõ jelölés majd választás nagyobb garanciát nyújt az
elnökség mûködõképességére – beleértve az elnök mûkö-
dõképességét – mint a zárt listák bármely, pl. tegnap meg-
szavazott formája,  amely az elnök kizárólagos jogává teszi
a zárt lista elõterjesztését.

2. A fentiek miatt eleve nem tartjuk demokratikusnak a zárt
listás formát. Úgy véljük ráadásul – bárcsak ne lenne iga-
zunk –, hogy a különbözõ listák, átfedések jelölési pro-
cedúrájában küldött-társaink késõn és fájdalmasan észlelik
majd a zárt listás választási rendszer politikai, személyi és
szervezeti, esetleg technikai csapdáit, kényszerítéseit,
beszorító jellegét.

3. Azt gondoljuk, hogy a kongresszusi küldöttek nyílt, egyé-
nenkénti jelölési lehetõsége nyújt igazi döntési alapot.
Ennek révén valóban azok kerülnek majd az elnökségbe –
annak élére is –, akik a többség valódi érdemi munkával
megszerzett támogatását élvezik, s így hitelesen, legitim
módon kezdhetik meg szuverén irányító munkájukat.

Éppen a küldöttek nagyobbik része adja nekik külön-külön
azt a felhatalmazást – rója rájuk egyénenkénti minõsítéssel
is azt a felelõsséget –, amelynek révén nem az elnök iránti
mûködõképes elkötelezettségük a legfõbb kritérium,
hanem a kongresszus együttmûködésre kényszerítõ fel-
hatalmazása. S aki önnön magát nem találja együttmûkö-
désre alkalmasnak jelölt-társai között, az a kongresszus
színe elõtt nyilatkozhat errõl is.

4. Kérem újbóli döntésüket.

(Plenáris ülés, 1989. október 8. 9. 15.) Gubcsi Lajos”

Mondandóm után az Ügyrendi Bizottság elnöke, Kovács
László minõsítette azt:

„Kedves Elvtársak! Egy küldött-társunk az ügyrendi
vitában úgy fogalmazott, hogy ügyrendi vitának álcázott
politikai vita folyik. Én úgy gondolom, hogy most az elõbb
pontosan ez történt. Ügyrendi vitának álcázva, vagy ügy-
rendi felvetésnek álcázva Gubcsi Lajos elvtárs megkérdõ-
jelezte a kongresszusnak egy érvényes döntését (taps).
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Csak egyetlenegy érvére szeretnék reagálni, amikor azt
mondta, hogy a múltban ilyen meg olyan bûnöket követ-
tünk el, követett el a párt. Megjegyzem: ez a zárt listával
vagy az egyéni választási rendszerrel vajmi kevés össze-
függést mutat, tekintve, hogy korábban zárt listás választási
módszert nem alkalmaztunk”(taps)...
…
Eközben én a mikrofonhoz mentem és szót kértem, hogy
megfogalmazzam a véleményemet a nyilvánvaló torzítá-
sokkal kapcsolatban. Az elnök, Berend T. Iván nem adta
meg a szót. Ekkor hivatkoztam arra, hogy küldött-társa-
imtól további kétpercnyi hozzászólásra feljogosító zseto-
nom van. Ezt sem fogadták el.

Berend T. Iván „Én javaslom, hogy Gubcsi Lajosnak ne
adjunk most szót.” 
Még egyszer próbálom jelezni igényemet.

Berend T. Iván: „Lezártuk a vitát. A vitát lezártuk, köszö-
nöm szépen. (taps) A vitát lezártuk, nem adok szót”. (taps)

Ismét egymagam. Egymagamban. Kitapsoltak, somfordál-
jak félre? Miközben tudom, hogy a televízió kamerái zárt
láncban rengeteg monitoron adják ki a kongresszuson tör-
ténteket, többek között az újságírók sok száz fõs csapatá-
nak, a magyar és nemzetközi sajtóközpontba. Annyit láthat-
nak csupán, hogy valaki – én – próbál jelentkezni, áll a te-
rem közepén, a kikapcsoltatott mikrofon elõtt hangtalanul
mozog a szája?

És alkalmanként az elnök taps közepette erélyesen meg-
ismétli: nem ad szót.
Nos, hát: Köszönettel, lent mint fent, alulírott Gubcsi Lajos stb.

A zárt ülés – csapda?
Nincs jogom ítélkezni a kongresszus majdnem drámába ful-
ladt szakaszáról, a zárt ülésrõl. Nincsen, mert régi pártetikánk
hagyománya az, hogyha valami zárt, akkor az azért zárt.

S nincs erkölcsi alapom sem, hiszen a zárt ülés körülbelül
40. percében elegem lett a pártból: visszaadtam a mandátu-
momat és befejeztem éppen egy hónapos kongresszusi
küldötti tevékenységemet.

Az már önmagában is anakronizmus, hogy én – vagy bárki
más – hozzászólhattunk. A zárt listának ugyanis az a lénye-
ge, hogy nem lehet megérinteni. Az elnök nevében elõter-
jesztik és azután két dolgot lehet vele csinálni. Bedobni az
urnába… Feltéve, hogy nincs csapda.
E kongresszuson azonban kiderült: nemcsak helyzet van,
hanem csapda is van. S a derék küldöttek bizony csendesen

belesétáltak. S amikor már benne voltak, akkor már hiába
idéztem volna nekik azt, amihez szombaton aláírást gyûj-
töttem tõlük: hogy ti. a zárt listás rendszer esetén „fájdal-
masan és késõn látják majd be, hogy beszorították õket”.
Valószínûleg nekem fájt a legjobban, hogy mindez így
történt.

Hiszen kiszámítható volt. Már hetekkel korábban. Az eset
példaértékû. Ha ugyanis csak egy lista van, az, pedig olyan
mint Indiában a sudrák, tehát érinthetetlen, akkor aztán
végképp nincsen helye a beszédnek: be kell dobni, vagy el
kell dobni: vagy esetleg úgy kell tenni, mint néhány rafinált
és kényszerbõl ironikussá, cinikussá vált küldött, aki be se
dobta, el se dobta, hanem hazavitte magával örök emlékbe
– és az utókor számára veretes bizonyítékként. 

Nem tudom, hogy végül is szavaztak-e róla. Az említett 40.
percben, akkor, amikor az évek óta barátomnak tekintett
egyenes jellemû, szókimondó, fiatal bányász, Ádám László
megindultságától elcsukló hangon kérte, hogy mégse
ragaszkodjanak személyéhez, illetve elnökségi tagságához
az ifjúsági platform õt jelölõ küldöttei, hanem fogadják el a
Demisz elnökének, Nagy Imrének a jelölését az elnökség-
ben; és amikor még az utolsó foszlányait hallottam annak,
ahogyan Nagy Imre szívesen lemondana elnökségi
jelölésérõl Ádám László javára; s amikor e 40. percben ez
már a nagyon sokadik hasztalan próbálkozás volt egy
könyörtelenül egyedüli, egyetlen lista szétfeszítésére – nos,
amikor a hozzám igen közel álló két fiatalember nyilván-
való megrendítõ belsõ drámájának külsõ megnyilvánulása
elért a fülemhez, majd meglehetõsen bentebb is, akkor dön-
töttem. S bár fent a karzaton zalai küldött-társaim sejtették
és talán látták is, hogy mit döntöttem, és megpróbáltak jobb
belátásra bírni, bennem ekkor már véglegesen az mûködött,
amit még a nyáron eldöntöttem magamban; bennem
végérvényessé vált az, amit hónapok óta másoknak is java-
soltam: e sorsdöntõ hónapokban, napokban, órákban és
percekben, de a mindig legdöntõbben, az Éppen Akkori
Másodpercben is, abban az Idõben és Térben, szuverénnek,
önállónak, függetlennek kell maradni.

Hogy nyugodt maradhass akkor is, ha tévedtél. Hogy ne
hibáztathass másokat. Tehát megírtam indoklásomat a
mandátum visszaadásához és elhagytam a kongresszus ter-
mét, ahova pedig 19 éves párttagság után annyi reménnyel
léptem be. Ez volt a négy nap.

Tolsztoji tolerancia
Október 9-én hajnalban elindultak a buszok haza, a megyék
felé. Sokan érezték úgy: erõvel teli jöttek fel öt nappal
korábban a végekrõl, s most nem tudják pontosan, hogy õk,
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a végvári katonák visszatérnek-e a nagy portya után kicsiny
vagy nagyobb erõdjeikbe.

S találnak-e ott majd hûséges katonákat?

A kongresszus kezdetétõl, majd a pártot megrengetõ négy
nap finisében még inkább úgy éreztem, hogy a sok-sok
tévedés közepette az egyik legnagyobb talán az: hogy a
küldöttek 90 százalékát többé-kevésbé kihagyták a jelölési
procedúra legdrámaibb, zárószakaszából; hogy ezúttal sem,
ismét nem tört át a vidék a negyvenéves politikai és gaz-
dasági monopóliumon, holott a párton belül elõször és
bizonyára utoljára volt ehhez elszántsága és ereje. 

A vákuum sohasem lehet nagyon tartós. Mások lépnek a
kiürült pályára, s mások biztatnak a lelátókról. E drámai
hangulati helyzetben megtalálják-e tagtársaim és barátaim
saját belsõ integritásukat – s ki tudják-e még sugározni kör-
nyezetükre? Mert ha nem, akkor nemcsak a párt rendült
meg, hanem az ország is. Összekavarodott világunk, kava-
rognak gondolataink is. Az emberek személyiségének hol
egyik, hol másik vonása tör elõtérbe vagy húzódik vissza,
és egyre kevesebben tudják megõrizni egyéniségük zavar-
talan egységét. Bizonytalanság, kétségbeesés, perspektívák
hiánya. S mindez nem magyarázható csupán a tartós gaz-
dasági válsággal, a lakosság negyedrészének leszakadó
életszínvonalával, a szociális hálón tátongó nagy lyukak-
kal. Szubjektíve is teremtõdik a feszültség, teremtik, sugall-
ják – õk, az erõsebbek –, s a fönt látható szétesés az integ-
ritás hiányát szüli lent. És persze az egyének önmaguk is
felelnek belsõ bizonytalanságukért. Nem tanultunk meg
mérleget készíteni és fõleg nem a nehéz idõkben, amikor
nincs szavunk a váratlan erejû és sokaságú kihívásra.

Vezetõink kezében volt a történelem, történetük, történetünk
kulcsa. Elzárták elõlünk, mint Bartók „Kékszakállújában”. 

S mert több megbecsülésre érdemes állampolgárunk épp-
úgy zaklatott, mint vezetõi, mára már nyilvánvaló, hogy a
türelmetlenség meghatározó lélektani, sõt politikai motí-
vum Magyarországon.

Ezért is ajánlom figyelmükbe a toleráns Tolsztojt. Ahogyan
Móricz Zsigmond Tolsztojjal kapcsolatos megvilágító
felfedezésére támaszkodva Száraz György írja „Történelem
jelen idõben” címû munkájában: „Író, írástudó – nem rend-
fokozatok ezek. Az elõbbi: mûvész, csak mûvész, vagy el-
sõsorban az. A másiknál tudatos a nevelõ, jobbító, nem-
ritkán apostoli vagy éppen prófétikus szándék.
Tolsztoj százötven évvel ezelõtt, Napóleon halála után a
hetedik évben született, és hét évvel az orosz forradalom elõtt

távozott a világból. S mi minden volt õ e nyolc évtized alatt:
hazafi és kozmopolita, militarista és békeapostol, együgyû
hívõ és konok eretnek, korhely és antialkoholista, kártyás
világfi, zsugori földesúr, gõgös arisztokrata és fokhagyma-
szagú muzsik. Minden megvolt benne együtt és egymás
ellenében. S a sok-sok régi én egyiket sem ölte meg egészen.
Háziorvosa, Dusan Makovicky jegyezte fel, hogy halála elõtt
alig hat hónappal gramofonon hallgatta egy cigány énekesnõ
dalát, és mélyen meghatódott. „Milyen nagyszerû ez a lány!
Írni kéne a cigányokról. Annyi szép emlék köt hozzájuk...”
Kétszeres bûn a „tolsztojánus” Tolsztoj szájából; nosztalgia a
megtagadott „bûnös” ifjúság és a haszontalannak bélyegzett
„csak irodalmi” alkotómunka után.
Egy kurta példázatában vak emberrõl mesél, aki éjszaka
lámpással botorkál az úton, s akik látják, elcsodálkoznak:
minek a vaknak lámpás? „Pedig kellett neki az a lámpás,
azért kellett, hogy mások le ne verjék a lábáról.” Vakon
botorkálva, kételyek és ellentmondások között kereste az
utat, s ezt tudta is magáról, naplói tanúsítják. Romain
Rolland ezt mondta róla: „Õ a mi lelkiismeretünk. Azt
mondja el, amit mi, átlagos lelkek, valamennyien gondo-
lunk, és amit félünk a magunk lelkébõl kiolvasni. És nem
gõgös tanítómester, nem tartozik a büszke lángelmék közé,
akik mûvészetük és értelmük magaslatán az emberiség
fölött trónolnak. Õ – testvérünk.”

„Keresem a szót, keresem a hangot”
Mottó: „A természet nem szegi meg törvényét” (Leonardo
da Vinci).

Az ember viszont megszegi, nemcsak a természetét, amely-
bõl pedig eredt, hanem sajátját, és közösségéét is. 

A kérdés az, hogy Pozsgay Imre tavaly májusban használt
metaforája szerint élünk-e s mozgunk-e a politikában:
vagyis annak a természeti törvénynek az emberi átminõsí-
tésében, hogy a kígyó újra és újra levedli bõrét, szétfeszíti
azt, mert nem fér el benne. Pozsgay Imre ezzel sokak szá-
mára nyújtott becsületes jogot a nézete megváltoztatásához.
S ilyen felszabadultságra talán mindenkinek szüksége volt
az elmúlt években, a jellembeli és politikai beszorítottság
évtizedei után.

Csakhogy az állatok bõrével kapcsolatban van egy másik
közmondás is. A kígyó „örül” bõre szétszakadásának, mert
alatta már kinõtt az új.

A róka azonban nem szereti, ha hét bõrt húznak le róla, sõt,
ha megkérdeznék, már az ellen is tiltakozna, hogy elkezd-
jék lehúzni. A kígyóval szemben a róka ugyanis nem hozott
saját döntést, helyette a csapdaállítók és a vadászok alkot-
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tak új törvényt. S rókával kapcsolatos sikereik láttán év-
ezredek óta sokan megmámorosodtak. Hét bõrt is meg-
próbálnak lenyúzni a szerencsétlen rókáról. Aki ebben az
állapotában már nem olyan ravasz – s aligha lehet ilyen
nyúzottan ravasznak lennie –, mint amikor még saját
törvényei szerint szabadon cikázott.

A magyar néprõl az elmúlt évtizedekben lenyúztak már
néhány bõrt. Sokan most – bár nem jó szándékukból –
illetlen csupaszsággal állnak és élnek, próbálnak megélni. 

Ki dönti el, hogy ki a kígyó, ki a róka, és ki a csapdát állító,
vagy a pontosan célzó vadász?

Az elmúlt egy-két évben egyre inkább meggyõzõdésemmé
vált, hogy kinek-kinek önmagát kell vállalnia, azt is, hogy
esetleges súlyos tévedései is csak õrá vezethetõk vissza,
másra ugyanis a szuverén ember nem mutogat. Éppen ettõl
szuverén.

S attól, amit Mohamed mondott: „Az ember igazi gazdagsá-
ga az a jó, amit a világban véghezvitt.” Sokan tántorogtak
ki az MSZMP-bõl. A kongresszust megelõzõ hónapokban.
És a párt különbözõ vezetõinek a tavasz vége óta próbálom
jelezni: ha nem is hárommillió, de legkevesebb három-
százezer tag biztosan otthagyja a pártot. S nem kellene örül-
ni bianco a kilépések áradatának, mert a számok mögött
nem tudjuk majd, hogy kik léptek ki, és kik maradnak, s
amazok miért és emezek miért nem. Milyen kvalitást veszít a
párt? Félõ volt, hogy otthagyja majd az értelmiség jeles
gárdája éppúgy, mint a munkásság nagy része.

Magam 1989 nyarán akkor fogadtam el a munkaajánlatot –
többszöri, az elmúlt évtizedekben is több menetben adott
nemleges válaszom után, azt feladva –, amikor már nyil-
vánvaló volt: a hajó félig elsüllyedt. Nincs kapitánya. A
fedélzetmesterek ellentétes parancsokat kapnak és továbbí-
tanak. A matrózok akkor rángatják lefelé az árbocokat,
amikor pedig jön a jó erõs szél. S akkor próbálják felhúzni,
amikor már teljes a szélcsend. S a viharban már sokan
közülük eltûntek a hullámsírban.

Belépésemet az apparátusba mindenütt értetlenség fogadta.
Ilyenkor?

Éppen ilyenkor. Az ellenzékkel folytatandó tárgyalásokat
segítendõ. S bár a gyorsan megindult sajtótámadások és a
központi apparátuson belülrõl is jövõ, velem, a kívülállóval
szembeni ellentámadások, a Magyar Ifjúság váratlan lik-
vidálásának híre mind a padlóra terített, amikor a kerekasz-
tal-tárgyalásokat vezetõ Fejti György már majdnem bedob-

ta a törülközõt belépésemmel kapcsolatban, végül is õ kiál-
totta be a ringbe: állj fel, Lajos. A bíró ekkor éppen a kilen-
cet számolta. Felálltam.

Két, nyíltan is vallott feltételhez kötöttem a belépést, a-
melyre egyébként nagyon sok, és ellentmondásokkal terhes
habozás után szántam el magamat július végén, egy hideg
napon a Duna-parton. Az egyik körülmény az volt: még az
idén õsszel választásokat írjon ki a KB, élvezve az akkor
még szisztematikusan mûködõ parlamenti többségét. Azt
vallottam, hogy ha az idén nem lesznek választások, az év
vége elõtt a párt szétesik és jövõre: – kormányát is sújtva
ezzel – súlyos kudarcot szenved. A másik, ugyancsak nyíl-
tan vallott feltételem az volt: a választási küzdelmet, a párt
tömegeinek újszerû és dinamikus felsorakoztatását a
választási harcra Fejti György vezesse. A párt vezetõi közül
egyedül õt láttam alkalmasnak arra, hogy ilyen eltökélt-
séget, vezetési erélyt és koncentrált szervezõi képességet
felmutasson. Hogy valóságos politikai harcra vezessen,
természetesen a háttérbõl, a tõle megszokott szolidsággal –
és kitartással. Igazi szürke eminenciásként. Mindez éppen
ellenkezõleg történt. Fejti Györggyel megállapodásunk pil-
lanatában ezzel is számoltunk, és magam ennek minden
következményével. Némi malíciával, de persze realizmust
sem nélkülözõ módon biztattuk egymást ugyanazzal: felte-
hetõleg veszítünk majd. De addig a pillanatig mindent meg-
teszünk.

E fenti gondolatsorból és a kongresszust megelõzõ, majd a
kongresszusi magatartásomból – részben vesszõfutásomból
– következett nyilvánvalóan: a kongresszus után nincs teen-
dõm az apparátusban, az apparátus kivet engem és én az
apparátust. 

A pártnak, illetve különbözõ természetes és természetel-
lenes utódainak már azokban a percekben is várható, a bal-
oldal széthullását erõsítõ magatartása a leépülés demok-
ráciája; s mindezt úgy, hogy a legsúlyosabb, a 40 év külön-
bözõ jó és rossz örökségeinek felszámolását célzó döntések
meghozatalakor nem kérdezték meg a tagságot. Kizökkent
az idõ, ó kárhozat.

Az amerikai alkotmány és a hatalmi struktúra a törvényhozás,
a végrehajtás és a bíráskodás egyensúlyára épül. Legfõbb ele-
me ezen belül a „fékek és egyensúlyok” rendszere. Egyen-
súlyhiányos életünkben hol vannak a beépített fékek?

A vonatról most leszerelték a vészféket, a váltókat át-
tekinthetetlenül kezelték különféle váltóõrök – és a vonat
most teljes sebességgel száguld valamerre. És mi van akkor,
ha a rossz váltás miatt egyszer csak véget ér a sínpálya?
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Az MDF-kongresszust megelõzõ napokban módom volt
beszélni Antall Józseffel (akit ma, 1989. október 22-én bizo-
nyára majd elnöknek választanak, és ezzel egy mértéktartó,
politikailag rendkívül mûvelt és messzirelátó szuverén
személyiség kerül az MDF élére), Bíró Zoltánnal és Csoóri
Sándorral, akik Lakitelek óta az MDF szellemi vezetõi
voltak, s ujjlenyomatukat bizonyára sokáig rajta hagyják
még az MDF formálódó névjegykártyáján, még akkor is, ha
kissé elfáradván, részben félreálltak; s akkor is, ha Bíró
Zoltán éppen egy héttel az MSZP éjszakai választási kínjai
után, az MDF elnökségi ülésén bejelentette lemondását; s az
új generáció egyik képviselõjével, a szegedi Raffay Ernõvel,
akivel a Parlament folyosóján megismerkedvén gyorsan
egyetértettünk abban, hogy mindkettõnk, generációnk,
országunk közös érdeke, hogy tárgyaljunk egymással;
egyeztessünk még akkor is, ha az MDF természetes módon
visszautasítja a választási koalíciót az elsõ fordulóban…
Most csak az új generációról és generációért beszélek.
Mára az apparátusokban fõleg azok maradtak, akiknek már
csak nagyon nehezen menne máshol, mert eljárt felettük az
idõ; illetve azok, akik végig küzdöttek – teljes tudásukkal és
erõfeszítéssel – a süllyedõ hajó megmentéséért. Nem kellett
fejvesztve leszállniuk, mert tudták: az ország legjobb úszói
között vannak.

S valóban úgy alakult: most majd teljesen elölrõl kezdhetik
az egészet, egy új starttal. Szabadúszók. Az új generációról
beszélek. Azokról, akik az elmúlt két évben belülrõl és kí-
vülrõl kierõszakolták a párt megváltoztatását. Azokról a
reformerekrõl, akiknek nevét talán kevesen ismerik, és
esetleg csak a legszûkebb körökben.

De akiktõl illett félni. Félniük kellett azoknak, akik el
akarták kerülni a kínos kérdéseket; hogy konkrétan és
területenként ki, kik, milyen csoportok vezényelték, juttatták
ide az országot. A külgazdaságban. Az ideológiában. A
gazdaság belsõ állapotaiban, a tervezésében és a pénzügyi
szabályozásában, a mindig elnapolt, döntéseket nem hozó
fórumokon. A tömegkommunikációban.

Csúnya, kellemetlen kérdések lettek volna ezek, fõleg ha az
új generáció elkezdi keresni a mögöttük levõ neveket. A
Központi Bizottságban éppúgy, mint a megyékben, a
városok java részében sokoldalúan képzett, független gon-
dolkodású, politikumukban és etikumukban egyenes
jellemû fiatal emberek gyûltek össze pártmunkára. Azzal,
hogy megváltoztassák a pártot, amelybe beléptek. A nyár
elején, amikor már látszott, hogy rendkívül keménnyé vál-
nak a tárgyalások az Ellenzéki Kerekasztallal, és az
MSZMP láthatóan igen súlyos áldozatokat is vállalni kíván,
megkérdeztem Fejti Györgyöt, a tárgyaló delegáció érdemi

vezetõjét, hogy komolyan végiggondolta-e, mi következik
mindebbõl. A többpártrendszerbõl? A romló, esetleg kudar-
cot hozó választásból? Hogyan hat ez személyes életére?

Szokásosan, rezzenéstelen arccal rám nézett, és csendben
azt mondta: „végiggondoltam”. S tudtam, hogy ez az egy szó
nála az élet egy egész fejezetét is jelenti - végiggondolva.

Feltételezhetõ, hogy a pártvezetés idõsebb korosztálya,
illetve a Budapesten strukturálisan is összefonódott külön-
bözõ irányú hatalmi lobbyk számára nem sok jó perspektí-
vát ígért, ha ez a fiatal nemzedék, ez a nem csak szakmai-
lag, hanem mozgalmilag is különös adottságokkal és szí-
vóssággal rendelkezõ, az ország folyamatos rendjét megvé-
deni és megteremteni kívánó generáció – ezen belül vidéki
képviselõi – átveszi a hatalmat. S megpróbálnak belenézni
a múltbéli kártyákba. Amelyeket egyelõre nem látnak.

A kongresszuson majdnem áttört a vidék. S majdnem elfog-
lalta azt a politikai-gadasági-kulturális és erkölcsi pozíciót,
amely mindig is megillette volna – de amelyet eddig inkább
csak véletlenül kiválasztódott, világtehetségû küldöttei hoz-
tak Budapestre: Makovecz Imre és Szokolay Sándor, Kósa
Ferenc és még sokan mások, külön-külön, de azért néha-
néha összefogva is – és persze Illyés Gyula, a maga intel-
mével: ne azt nézzük, komáim, hogy merrõl jöttünk, hanem
hogy merre megyünk.

De azért e bölcs tanács ellenére is hadd fûzzem hozzá, 
23 éves budapesti ittlét után: bizony-bizony vissza is kell
néznünk, oda, ahonnan jöttünk. Merthogy sokan indulná-
nak még útnak, csak hát biztatás nélkül, és néha kirekesztõ
monopolisztikus falakba ütközve érzik, mit vitézeink ezer
évvel ezelõtt: a kalandozások kora lejárt.

Kassák Lajos:
„Esténként lehajtjuk zászlóinkat egye-
dül vagyunk a sötétség betakar bennünket
ó kiszakadtság és kirekesztettség
fekete vaspántokon forognak a csillagok látni 
a horizonton átlépõ utakat és az össze-
terelt nyájakat amint levetik fénygyapjukat
amirõl beszélek az a valóság egyszínûsége a 
szívben”

E 15 évvel utóbb visszaidézett könyvrészletemet különösen
ajánlom figyelmébe az MSZP 2004 augusztusi Gyurcsány-
választó kongresszusának. Mint a Bourbonok...
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Dé, kettõ nulla…

A 2002-ben megválasztott magyar miniszterelnök példátlan
helyzetbe került már azon a nyáron: kínos habozás és kitérõ
után kénytelen volt beismerni, hogy az elõzõ rendszerben
titkosszolgálati tiszt volt, annak minden – könnyen elkép-
zelhetõ – következményével együtt.
A hazai magyar társadalom nagy, talán a nagyobbik része
felhördült; kevésbé ismerjük a külföldön élõ magyarok
reakcióját, s a legkevésbé sem világos, mit gondolt a hivata-
los külföldi – elsõsorban az európai – közvélemény, fõleg
az elit. Félrefordult, csendben.
E sorok írója a felhördülõk közé tartozott, s egycsapásra
véglegesen megváltoztatta a Medgyessy Péterrõl még
korábban, az elõzõ évtizedekben kialakított elismerõ
véleményét, amely szakmai megbecsülésen alapult. E
vélemény a lényegét tekintve már 2001 decemberében
megszûnt pozitív lenni, látva, hogyan teszik tönkre a szo-
cialisták és a velük együtt kampányoló miniszterelnök-
jelölt a státusztörvényt, a határon túl élõ hárommillió ma-
gyar megbecsülését, ami a szerzõ számára minden kérdés
elé emelkedik fontosságában, erkölcsi súlyában, a gyen-
gébbek védelmében. A státusztörvény elleni kíméletlen
szocialista támadás egy életre becsukta a kaput a politizálá-
suk iránti bármely megbecsülésem elõtt – ezt a veszteséget
könnyen kiheverték; s nekem sem okozott álmatlan éjsza-
kát továbbmenni az általa 1989-ben megkezdett, tõlük
messze távolodó úton.
A D-209 más. Esetében nem szakmai megbecsülés vagy
politikai hovatartozás a tét. Ebben az esetben a legelemibb
emberi erkölcsi tulajdonság forog kockán – forog-forog,
aztán felfordul.
Most nem kívánok foglalkozni azzal – pedig egy sommázó
albumban akár kötelezõ is –, hogy lehet-e egy régi, letûnt,
megbukott, felszámolt rendszer titkos ügynöke az új rendszer
miniszterelnöke, mert erre a kérdésre nem lehet, tilos keresni
a választ, a kérdés is lesújtó: nem lehet, nem, nem, soha.
De lett.
És most térjünk vissza az elemi erkölcshöz, egy kicsit
közelebbrõl, mint amit a D-209 keltette politikai viharban
felmutattak az írások. Mert azok csak cikkek maradtak, a
napi aktualitás sodrában – s az enyészet sorsával. Egy
album talán más, más idõperspektívában érvényes elõre –
fõleg, ha érvanyaga is a múlt mélyebb rétegébõl szól.
Hihetetlen. Hogy Medgyessy Péter a szovjet ügynököket
hárította el?! Hogy azért szervezték be õt, azért fizették,
azért futtatták, mert a szovjetek elõl meg kellett védenie a
fontos információkat?!
Kezdjük az elején. Aki Magyarországon a 60-70-es évek-
ben – s persze elõtte és utána is – a nemzetközi kapcsolatok
területén végzett, ott szerzett jártasságot vagy ott

helyezkedett el diplomásként, azt nálunk és minden más
szocialista országban megkeresték a hírszerzõ és kémel-
hárító csoportok, osztályok, a hivatásos titkos ügynökök. A
Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, s
mögöttük és velük együttmûködve a Külügyminisztérium
tisztjei, egymással koordinálva e külvilági területen, már
akár a diploma megszerzésének idején (ha nem akkor, hát
késõbb) titkos kapcsolatba léptek cca. minden fiatal szak-
emberrel, s valamilyen mértékben beszervezték õket.
Állományba vették, fedõállásba helyezték, polgári szakmai
pozíciók betöltéséhez segítették – s ez utóbbi esetben
késõbb szintúgy tisztnek szervezték õket, mint akiket
tényleges állományba vettek, s bár a nemzetközi polgári
kapcsolatokban helyezték el, a valóságban hírszerzõ vagy
kémelhárító tisztnek képezték ki, profinak, ha már tiszt lett.
Vagy egyszerûen csak megbízták, felkérték szakmai felada-
tok elvégzésére, s ha nem volt szerencséje, a társairól is
jelentett, azaz besúgott, többé-kevésbé személyes, más
esetben politikai információkat nyújtott a közegrõl, amely-
ben dolgozott.
A fokozatosság elve alapján a beszervezés úgy is mûköd-
hetett, hogy az eleinte csak „társadalmi” kapcsolatok szint-
jén érlelõdõ együttmûködés mégis tiszti ranggá érett, azaz
a beszervezés teljes értékû elkötelezettséggé vált, ahol az új
ügynök aligha válogathatott a feladatok között, tekintve,
hogy tényleges – ám titkos – tagja volt a belügyi, a hon-
védelmi apparátusnak, hierarchiának, és persze a fegyelem-
nek. Cserében tiszti rangjához illõ plusz fizetést és esetleg
más jövedelmet kapott – és most már a fenti minisztéri-
umok is érdekeltek voltak derék tisztünk elõremenetelében
a ranglétrán, az információszerzésben. Fogták egymás
titkos kezét.
Mindenki titkos ügynök lett tehát? Távolról sem. A fenti
kiszolgálást nem volt kötelezõ befutni. Már akkor sem volt
Magyarország fasisztoid diktatúra, vagy valami ilyesmi.
Aki akarta, azt mondta: köszöni, nem kéri. Visszautasíthatta
a közeledést, a beszervezést, a tiszti rangot és a karrier ol-
csóbb útját.  Vihette valamire saját erõbõl is. Legfeljebb
nem lett külföldi tudósító, esetleg diplomata sem lett, és
nem õ kapta meg a külkereskedelmi kirendeltséget, vagy
itthon a kinevezéskor lecsúszott a magasabb polcról. De az
élete teljes lehetett, nem tették tönkre. Kevesebb volt a
pénze, magára utaltan kellett megpróbálni kontaktust
teremteni a világgal. Mint ahogy tette ezt számtalan tudós,
mûvész, sportoló.
Tehettem én is. A magam eljárásából tudom: lehetett nemet
mondani a titkos tiszti státuszra, elég volt kétszer-három-
szor megismételni, s a kísérlet elhalt. Szomorúan írom e
sorokat, mert ha akkor nem is volt bátorsága a No. D-209-
nek, 2002-ben illett volna a NO. Akkor most senki se bán-
taná. Meg az utókor se.
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A gyurcsánycsíny     

A sietéstõl lázas mozgású ifjú rohangált a padok között,
valamint a padok és a mikrofon között a DEMISZ alakuló
kongresszusán, 1989 áprilisában. Viharzott, agitált, lángolt.
Eddig gyakorlatilag nem ismerték a többiek, három hónap-
ja lett a KISZ KB titkára, azelõtt nem jegyezték az ár-
folyamát. Ekkor meg már nem nagyon kellett: a KISZ-rõl a
pártban úgy döntöttek, hogy „megszûnik, és átalakul”
DEMISZ-szé. Ez ugyan jogilag bukfenc, mégis de facto lett
belõle. A lázas ifjúnak azért kellett nagyon igyekeznie, mert
fel akart tûnni az ismeretlenség homályából, egyenesen a
DEMISZ élére, vagy ha az nem megy, legalább
helyettesként. És lõn világosság.
Jómagam már 1989 januárjában kirekesztettem magamat a
KISZ-bõl azzal, hogy a Magyar Ifjúság székérõl lemondván
természetesen megszûnt minden funkcióm, talán éppen azon
az ülésen, mikor jött az ifjú, kezdetben nem ilyen lázasan,
hanem csendes vidéki ifjúként. A DEMISZ kongresszusán
ily módon megfigyelõként csóváltam a fejemet: ifjú, itt
1989-et írnak! Ez már nem az önjelölés ideje, az elmúlt!
De Gyurcsány Ferenc jobban tudta, mint én, nem kívül
volt, hanem belül. Megválasztották, hihetetlen tempójú kar-
riert kezdett meg az új ifjúsági mozgalom fényes csúcsain.
Érdemes volt harcolnia annyit két teljes napon keresztül,
bizonyára már azelõtt is. Radikálisan megváltoztat min-
dent, éljen a vidék, le a központtal, meg minden – ígérte az
országból így-úgy összeszedett híveknek. (ld. 2004. aug. –
a dolgok maradnak.) Válság volt, kellett a megváltó szó. 
Szósz lett belõle, mármint a szónokból. Mert közben mégis
megváltoztak bizonyos dolgok. Májustól a központok rá-
kényszerültek, hogy kerekasztalhoz üljenek a feltámadt
ellenzékkel. Júniusra látszott, hogy elúszik a rendszer, jó,
ha csak ennyi.
És június közepén Orbán Viktor megtartotta beszédét Nagy
Imre temetésén.
A hõsök ilyenkor elgondolkodnak. Bukni vagy nem bukni
– ez itt a kérés, ez a kérés Orbán Viktortól, aki egészen pon-
tosan azt kéri: bukni.
Az ám! De hogyan lehet (le)bukni annak, aki éppen most
bukkant föl? Ez lehetett az igazi kérdés a lángoló ifjúnak.
Le?! Hát(ez szójárás, ez a hát…) Ugyanúgy, ahogyan föl!
Azonnal, rögtön, uraim, én itt se voltam, nem én vagyok az!
Hogy a becsapott DEMISZ éppen bajban van, jobban tette
volna, ha meg se alakul, mely ügylethez egy sor névtelen
jankó adta a nevét?!
Lázas volt ez ifjú a távozásban is. Bár hatalmas szólamai
voltak – nevetséges kis demagógiák voltak ezek már, 1989
tavaszának forrongó hangulatában –, bár DEMISZ FOR
EVER szellemben ujjongott a bátor alelnök… Eddig. De a
Nagy Imre temetés után valamire való okos kis karrierista

tudta, hogyan kell azonnal távozni. 
Hát ez volt a gyurcsánycsíny fõpróbája.
És helyes is. El kell tûnni, amíg lehet. A ködben aztán
bátran lehet foglalkozni a magyar közélet legocsmányabb
gaztettével 1956 után: a másokét eltulajdonító privatizálás-
sal, melynek trükkjeit õk ismerték legjobban, melynek
szabályait õk szabták, melynek állami forrásait õk szívták
magukba anyatejként, melynek végrehajtásában õk alkot-
tak nagy bulista galeriket. 
A hálózat? Nem igazán jó szó, kíméletes kissé. 
A banda. A közvagyon – a halott állami tulajdon – sakáltí-
pusai. S ha és ami még nem halt meg belõled, kedves álla-
mi tulajdon?! Azt most szépen ledöfjük, megsemmisítjük,
elõször kifosztjuk. Így már halott, nem?! S a halott
általában életképtelen. A gazdaság életképtelen szereplõit –
a szabad piaci rablás jegyében –  a modern „liberális” láza-
san privatizálja.
A cinkos banda. A korábbi politikai-mozgalmi potentátok
prédája lett, ami másé, õk ebben a legnagyobbak, a legjob-
bak, a legszervezettebbek.
S ha már lázas ifjú barátunk a politikai hókusz-pókusz
kudarca után a privatizációra vethette magát, ebbõl az
ingyen kosztot osztó konyhából tényleg nem akart két
hónap után távozni. Ráérõsen gyûjtött rokoni kapcsolatot –
ld. Móricz Zsigmond: Rokonok – egy csomó céget, kin-
cseket a kormány környékérõl Budapesttõl Balatonig (ter-
mészetesen volt KISZ-es srácokkal, v.ö. Corvin téri srácok
– ill elnézést, ne!).
És eljött egy újabb válság, a  protektor és a protezsált –
hogy itt most Medgyessy Péterre vagy Gy. Ferencre melyik
szó vonatkozik, az fájóan mindegy – azon a szinten tette
röhejessé a magyar kormányzás eleganciájába vetett hitün-
ket, hogy óhatatlanul a Mátyás király utáni Jagellók szintje
jut eszembe, ami gyorsan elvitt Dózsa kivégzéséhez és
Mohácshoz. (Ld. Krúdy: Mohács). Itt a hihetetlen röhejen
van a hangsúly, a fájdalmon, hogy ez az én országomban
történik. Ne törjék a fejüket, összejátszott-e Gyurcsány és
Medgyessy. Igen: Puccs-blöff volt, semmirekellõ. Ha más
nem, hát annyi: Medgyessy tehet róla, hogy most
Gyurcsányt kell látnunk.
És most õszinte, töredelmes vallomást teszek. Egyszer, két
éve, mikor még csak hallani lehetett, hogy Gy. F. mi-
niszterelnök akar lenni és ezért lehet olyan közel
Medgyessyhez, azt mondtam baráti körben, hogy akkor én
elköltözöm Magyarországról egy másik magyar földre, a
Felvidékre vagy Erdélybe. Szívesen tenném. De nem lehet:
ott nem tartunk, hogy életem ilyen fontos lépését
Gyurcsány Ferenc vágymasszában szuszogó, karrieréhes
lázálma határozza meg.
És az az igazság, hogy mire kiköltöznék s beleélném ma-
gamat új helyembe, jöhetnék is haza. (2004. 09. 30.)
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Pecsétet a szenvedésre

Nem ér véget a szenvedés.
Nem, mert mindig lesznek, akik kiosztják, élvezik.
S lesznek, akik elviselik, akarják, vagy kénytelenek.
Szenvednek, akiknek ez adatott meg.
S szenvedni fognak mindig mindazok, akik hiszik: ezzel megváltják mások szenvedését.
Sánta Ferenc egyszer feltörette az ötödik pecsétet, s az író Fábri Zoltánnal közös filmjében örök
igazságot mondanak el Õze Lajos imbolygó, bátortalan léptei a sok kis árva felé – hófehér hit-
tel és vérzõ, leköpött arccal megy a kiosztott sors a cudar macsaköveken: leköpte önmagát,
amikor leköpte Krisztus vérzõ jelképét a nyilasok házi akasztó keresztjén. Akasztó kereszt.
Majd Õze Lajos eltûnése a végtelen utca átláthatatlan homályában, ahol háborús kis árvák vár-
ják, kimondja azt, hogy a védtelenek életéért leköpöm a magam igazságát, és hogy mindig
lesznek ilyen emberek.
János Jelenéseiben az angyal feltöri a pecséteket, a sorban az ötödiket is, mi is feltörhetjük a
magunk életét, és ha van szemünk, látjuk azokat, akik szenvedtek az igazságért, és tudnunk kell,
hogy ezután is szenvedni fognak, a sorsuk ezután is ez lesz, és hogy ez soha nem ér véget. 
Ha nagyon jók vagyunk, közéjük tartozhatunk.
Küzdj, ember, és bízva bízzál: szenvedni fogsz. Ha ember vagy. Ez jutott az eszembe a hatal-
mukban dõzsölõkrõl, akik azt sem akarják tudni, hogy szenvedést osztanak.

Szent János apostol Jelenéseinek könyve:
II. Látomás az eljövendõkrõl

1. Isten nagy napja
6. pont  A hét pecsét feltörése

És amikor felnyitotta az angyal az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik
megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltanak nagy
szóval, mondván: „Uram, Te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi
vérünkért azokon, akik a földön laknak”. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhát és
mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az õ szol-
gatársaiknak a sorsa, mind az õ atjok fianak száma, akiknek szintén meg kell öletniök, amint
õk is megölettek.

És õk várjanak addig? – tesszük hozzá. Várjanak addig a bosszúval. Várjanak nagyon sokáig.
Hogy meddig?!



A tõke baksisa

2001 végén kezdõdött: egyszer s mindenkorra kilöktek a
környékükrõl is, és ezért tényleg hálás vagyok nekik. A
választási siker kedvéért a nyomorultakról szóló francia
regény magyar megfelelõi – a nyomorultak a magasban
(v.ö. haza a magasban) – elkezdtek riogatni 23 millió
román hazai megjelenésével a munkapiacon; azaz a hazai
magyarság megnyomorításával. Ezzel akarták tönkre
tenni az Orbán-kormány egyik legfontosabb tettét, a stá-
tusztörvényt, annak áldásos hatását. Ma már tudjuk:
tönkre is tették. Maszop és szadesz, az internacionalisták
és a kozmopoliták – legyen a nevetek, fiúk, oroszos:
Interkozmosz. Tegyük most már végképpen világossá,
hogy nem vagyunk egyek. 
Ekkor visszavonhatatlanná vált a haragom és emberi
megvetésem. Én magyarnak születtem, s nem állampol-
gárnak. Az utóbbi eleve jár, az elõbbire születni kell.
Vagy legalább neveltetni. Ti meg nevettek ezen.
D-209 és Erdély elrablásának közös ünneplése 2002
december 1-én Budapesten. A nagy tanácsadó, a fõ-
tanácsadó, a stratéga aztán hátba szúrja a fõnököt, hogy a
haldokló fõnök – most már inkább csak szolga – hétrét
örüljön a jó cserének: most már lám õ lehet az utazó
nagykövet; korábban a fõtanácsadót láttuk mindenhol
külföldön virítani az elsõ sorokban.
És elértünk 2004 õszéhez. Történetesen az okt. 23. és
nov. 3-4. közötti napokhoz. Ekkor tényleg fontos és a
drámákban pontosan körülírt hatású lépést tett a gátlásta-
lan had: Imre, a Te tiszteletedre megtiltjuk embereinknek,
hogy a kettõs állampolgárságra szavazzanak. Ugye Te is
ezt tanácsolod nekünk, Imre, itt, a parcellánál, Imre.
Mondd csak nyugodtan, körbe vettek bennünket a biz-
tonsági õrök, a titkos rendõrök, nem lehet semmi baj,
Imre. Suttogta kérõen a pesti Hamlet a szellemhez, de a
temetetlen halott, Nagy Imre nem tudott szólni semmit
sem.
Írtam a vajdasági magyarok ismert vezetõjének.

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Kasza József!
Szívbõl köszönöm a Gyurcsánynak írt leveledet, olvas-
tam – a levél minõségét köszönöm, annak ellenére, hogy
a lapok többsége nem igyekezett közölni annak sok
lényeges elemét, és így megfosztotta a népszavazásra
készülõ magyar közvéleményt attól, hogy az Ön érveit is
mérlegelje; miközben a „kormány” (nekem egyszerûen
csak káder-kabinet, Kádár János után szabadon – és a
mögötte álló két párt „Nem”-re buzdító felhívása már itt
kereng a levegõben, mint a túl korán, ideje elõtt érkezett
keselyû (már tudják, hogy meghalt az ügy?). 
Azt már én fûzöm hozzá, s nem kívánom, hogy Ön is ezt
vallja: semmirekellõk ülnek most – pl. e kérdésben is – a
mindenkori magyar kormány székében, legfõként a kor-

mányfõ székében. S kifejezem vágyamat is: kirántja
alóluk a történelem. A „Nem”-re felkiáltó hívó szó, a
szélhámos felhívás eredménye nem lehet más, mint az,
hogy a sors megbünteti madj õket. A magyarság el akar-
ja feledni azt a szörnyû ballépést, részben persze az
itthoni magyarság azt a saját ballépését, hogy õ – õk –
irányíthatnak bármit is, ami a magyarság közügye. A
folyószámláik aláírását és gyarapítását irányíthatnák csak
– azt is csak azért, mert a vak folyamatok úgy alakultak
az elmúlt másfél évtizedben (õk úgy alakították), hogy
balgán elnézzük nekik ezt a „gyarapodást”. Elnézünk
mindent?
A „24 millió románnal” még csak a milliomosok kor-
mánya fenyegetõzött. A senkik világában emeltek a téten
a rulettnél: õk milliárdosok, tehát 100 milliárdos hazai
veszteséggel riogatnak, ennyi lenne az itthoni magyarság
büntetése, pénzügyi terhe, ha megszavazná a kettõs
állampolgárságot. Leszárad majd a kéz, amely ezt elõször
leírta és kiszárad majd a szem, amely ezt leírva látván,
jóváhagyta.
Sok és kiapadhatatlan erõt kívánok, jó gyógyszer a
reménytelenség leküzdésére. Nem a reményvesztés ellen
kell tehát harcolni, ez önmagában passzív – hanem az
erõt kell gyûjteni. 
U.i.: Talán csak azzal nem értek egyet, amikor úgy fogal-
mazol: „a miniszterelnök és kabinetje szíveskedjen
újragondolni...” Mit?! Hát hiszen… -õkelme mondja így,
a csínytevõ –, hát hiszen éppen ez az: már eleve nagyon
meggondolták, tévedhetetlenül; õk tényleg így gondol-
ják, Jóska, hogy ne legyen kettõs állampolgárság, semmi
ne legyen, csak hazudozás. Messzire vinne annak kifej-
tése, hogy miért gondolják így. Nem fogják megtenni
Nektek ezt a szívességet. Velük szemben – a „budapesti
kormánnyal” szemben – most csak egyetlen szó hatásos:
az elemi erejû fellépés, a tiltakozás. Soha ne feledd: akik
most a kormánnyal bütykölnek, szerelgetnek, azok ugyan
„egyes magyar állampolgárok”, de „kettõs ügynökök” –
céljuk soha nem volt tisztán magyar. E két fogalompárból
gyúrták fellépésüket a kettõs magyar állampolgárság
ellen. Így éltek, így mûködtek mindig, rossz szívvel,
tisztára mosott érdekkel – s most ezért kapják a
nemzetközi támogatás zsoldját. Perzsiában ezt baksisnak
nevezik. A tõke baksisa – azért, hogy nehogy véletlenül a
magyarság legyen erõs a saját földjén. 
Gubcsi Lajos, 2004. nov. 4.
(Nem véletlenül használtam a „budapesti kormány” elne-
vezést. õk már csak ennyi. A budai pasának is megvoltak
a maga hûséges magyar szövetségesei, csak míg Balassi
Bálint neve fennmaradt – és fennmaradt halála is –, addig
a tányérnyalóké rajta ragadt a tányéron. A szultán nem is
kellett hogy lehajoljon hozzájuk, neki ez túl mély szint
volt.)
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Magamnak, a tükör elõtt, 2004. nov. 4.

Ma a kettõs állampolgárság 100-537 milliárdos hazai
terhe rémének bevetésével kicsapott medrébõl a szoc-
liberális koszhullám, a Gyurcsány-éra mostantól örökké
takarítandó hordaléka. Nagyobb, mint elõdje és a mögöt-
tük álló szocilista és szadesz párt által gyakorolt légkör-
szennyezés volt a 23 millió román fenyegetõ rémével a
hazai munkapiacokon; hogy elveszik a kenyerünket.
Ezzel 2001-2002 fordulóján már beírták a nevüket az
emlékezet könyvébe. Mocskos dolog ez itt, bár ilyen
szavakat nem szeretek használni. Valami büdös anyag,
ami felõlük jön. Csak kegyelmi állapotomban nem írom
azt, hogy „belõlük” jön.
Azt hiszem, hatásosak lesznek. A legutolsó percig min-
dent meg kell tennünk a teljes meggyõzõdés szellemében
azért, hogy a lakosság a kettõs állampolgárság mellett
voksoljon. De kérdéses, hogy sikerül-e, hiszen a mani-
pulálás nagymestereivel akadtunk össze megint. A ciniz-
mus gátlástalan bajnokaival, akik tudják, hogy a folya-
matosan – általuk – megnyomorított kis nép, kis ember,
kis gyarló félni fog – és félteni mindenét. Hallom ma-
gamban, amint visszhangoztatni akarják több millió
szerencsétlen nyugdíjassal: hogyan adjuk oda ezt a kicsit
másoknak – hát hiszen mi teremtettük?! Nem õk, kérem
szépen! Hatni fognak, ahogyan hatottak a 23 millióval is.
Most nem milliomos, hanem milliárdos félelem-szint az
úr. Emeltek a téten. Riadj magyar! Szavazz Nem-mel.
Húha, húha!!
Szegény, szegény kicsi, kirekesztett, megalázott, éppen a
nemzetellenes „õsök” által 40 éven keresztül cserben-
hagyott és elárult kicsi magyarjaink! Ki néz a szemükbe!?
De most hagyjuk ezt, elég, ha belül él ez a szörnyû kép. 
Most nézzük a közeljövõt. Hatni fog a rém. Ha azonban
végigvisszük ezt a harcot a következõ hónapban, úgy,
ahogy tõlünk elvárják, akkor nem gyõzhetnek. És mi
semmiképpen sem veszíthetünk.
Mert az aljasság – a felfelé kapaszkodó ostoba pojáca-
gõg – most végképp megfeledkezik arról, hogy ez a téma
soha nem lesz pártharc. Csak nekik az, csak õk szeretnék
most bebizonyítani, hogy õk is egyaránt erõsek, netán
annyira lendületbe jöttek, hogy erõsebbek. Mert – vélik –
lám-lám, az õ nyugalmat és hazai biztonságot ígérõ
szavaira hallgatott a lakosság, s nem nyújtott kellõ támo-
gatást az „ellenzék felelõtlen kampányához”. Juj, juj!
Nekik most is pártharc zajlik. Gyõzni akartok? Tényleg?
3,5-4 millió magyar fölött a Kárpát-medencében, milliár-
dos, kielégitetlen bélpoklosok?! „Hát”… tessék!
Itt nem leszünk vesztesek akkor sem, ha nem kapunk elég
támogatást. Itt a gyáva és az árulása a vesztes.
Nem leszünk vesztesek, ha bátrak vagyunk, s nem
csüggedünk el a rém bénító fenyegetése miatt. Itt nem az

veszít, aki kevesebb szavazatot kap. Itt nem az EU
Parlamentjérõl voksolunk. Itt nem pártokról szavazunk,
itt nem a FIDESZ-Szövetség választási ereje a mérce! Ez
nem erõ kérdése, nem az erõviszonyoké. Ez a magyarság
kérdése!
Ezt mi már megnyertük a múltban, és dec. 5-ig minden
percben azért kell harcolnunk, minden eddigi választási
küzdelemnél leghatásosabb módon is, hogy megnyerje a
népszavazást minden hazáján és népén kívül rekedt ma-
gyar is. Az õ lelkük a tét. Azoké, akiket 85 éve megfosz-
tanak attól az állapottól – nem, a reménytõl soha –, hogy
õk és mi egy nemzet vagyunk. Nekem nem mi vagyunk az
anyaország. Nekem csak egy anyám van, ha magyar is
vagyok, és nem csak ember: az én anyám a magyar
nemzetem is.
Ki kell térni az elõl, hogy ez a választás a FIDESZ mér-
céje. Ez az egész ügy a FIDESZ élete is egyben, a mi
örök lelki állapotunk, s nem szavazás kérdése.
Ha elég sok támogatást kap a kettõs állampolgárság,
akkor menjen az ügy a maga megérdemelt útján.
Ha azonban nem kap eleget, akkor most aztán tényleg
következzen az az elszámoltatás – egyelõre a lelkünkben
és a közéleti összhatásunkban –, amit eddig mindig
megúsztak. Gazemberekkel tényleg nincs miért
együttmûködni – mondta valaha az apám.
Ha nem kap elég támogatást, akkor végre tényleg és örök
érvényûen ki lehet majd mondani: árulás zajlik az ország
élén. Nem csak tolvajok, szemfényvesztõk, tulajdon-
rablók, kupecek hemzsegnek sokan, a kis emberek ki-
semmizõi, de a népüket áruló kofák is.
Ez a gyõzelem kell nekik!? Hagyjuk meg nekik, megüli
majd még az õ feneketlen emésztésüket is.
Hagyjuk meg nekik a mámort addig a pillanatig, míg el
nem dõlt, hogy gyõztek-e ez ügyben.
S ha gyõztek, nyomjuk le a torkukon – Trianon után
ugyanaz a bagázs harmadszor gyalázza meg nemzetét,
népét: Rákosi és Kádár utódai tort ülhetnek, kupákból
zavaros mámort vedelni.
És erre tényleg ne legyen megbocsájtás.
A sok-sok közül, amit eddig elkövettek szoclib ve-
zényszavak alatt, most elértek az igazihoz: innen nincs
visszaút. A köztolvajlást össze lehet keverni az erkölcs és
a jog kibúvóival. A haza és annak népe azonban ne tûrjön
el többet maga ellen – se határon kívül, se belül.
Féltitek a lopott milliárdokat, tolvaj urak! Hát… hiszen a
Tiétek, naná, még hogy’! Azokat a százmilliárdokat,
amiket elvettetek, ne keverjétek össze azokkal a százmil-
liárdokkal, amit el se fogadna tõletek 3-3.5 millió magyar
– nemhogy kérné!
U.i.: még mindig magamnak, tükör nélkül, befelé.
Biztosan gyõzni fogunk a népszavazáson. Itthon magya-
rok élnek, nem bábúk. Hallják a bábok? 
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El nem múló merengésben (halld elõtte csendes szavamat)

Nem emlékszem a tejre
Csak arra – anyám hajolt a fejemre

Nem emlékszem a bajra
Csak arra – apám sose, sose sírna

Nem emlékszem a csókra
Csak arra – hûséget adtál egy szóra

Nem emlékszem a szádra
Csak arra – a szíved sosincs bezárva

Nem emlékszem a búra
Csak arra – meleg van öledbe bújva

Nem emlékszem a jóra
Csak arra – kitett az élet a hóra

Nem emlékszem a borra
Csak arra – részegen vágytam a porba

Nem emlékszem a rétre
Csak arra – nem szárad hõseink vére

Nem emlékszem a kínra
Csak arra – remegnék, ha hóhér hívna

Nem emlékszem a papra
Csak arra – Isten nekem fakad dalra

Nem emlékszem a sebemre
Nem toltak fel a keresztre

Nem emlékszem halálra se
Csak hajnal van, sose este...

Nem akarok megtörni, szégyenszemre élni
De akarok virrasztva másokért ébredni

Nem akarok bujdosni, eldõlni sötétben
De akarok álmodni, csillag, fény az égen

Nem akarok lepleket, hogy leleplezzenek
De akarok gyõzelmet, s nem lesz így rettenet

Nem akarok zárkafényt, koporsón sóhajtást
De akarok megnyugvást, múlásra új hajtást

Nem akarok vallomást, de az örökké igazat.

Demokrácia, démoni

Nem izzadtak a tenyerek
De a kérgesek üresek
Cirkusz nélkül a kenyeret
Foghíjasan hogy’ eszik meg

Csukott szájjal a talpnyalók?
Õk majd kapnak ennivalót!
Pletyka lett a politika
Beszélni mindenki joga

Messze nézõ tekintetek
Sárléptékû látleletek
Politikus a szikével
Vért frissít épp’ más szívével

Csendben motyog a nép szava
Kukacos az országalma
Ló nélkül az ekeszarva
Vasból a kart rozsda marta

Kegyeskedik az alkotmány
Kevesen esznek asztalnál
Megrohad, ami túlérett
Érleljed hát, ahol éred

Ütött-vágott antiapák
Kiköpik az idõ fogát
S a gyermekek megtanulják:
A géntisztelet hiányát

Kegyet szab ki a hatalom
Minden lány az utcasarkon
Adózzon a köz javára
Cipellõt repedt sarkára!

Olcsó a sajt, híg a savó
Lubickol a magyar sajtó
A tény, a jó, az adott szó
Fuldoklik, mert alávaló

Nem remeg a hazug hangja
Neki nem lesz itt bírája
Fejlécén szabadság rikít
Fülemben ólommal csitít

A gazdaság? A gazda hág
Lányodra, pénze imádság
Számodra, mert a királyság
Zálogba adta koronád…
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Elégia

Homokszemem lassan lepottyan a földre
Szép szerelmem mohón hentereg még velem
Kotyvalék-áldást mérek az emberekre
Két mell simul még rám, öleddel kezemen

Nyirkos lesz a halál, bár könnyem forrósít
– Megunja õ is majd, ömlik, de már ásít
Henteregj édes lány, csupasz testem enged 
Vedd elõ a tõröd – döfd le rám a nyelved

Dologra

Rab vagyok

A törvény halott
– A törvény nem véd –
Megbûnhõdve kivagyok

Elindulok
Törvényt hozok
– Elrablom a kék egét –
Istennel sohase osztozok

Lobogok
Földre hullok
– Elveszem a fényét –
Hallja, gyáva uraságod

Mondjátok
Kik a boldogok
– Mutassátok rejtekét –
Tán még közéjük bújhatok

Mi mi?

Mi húz az ismeretlen szálon
Mi repít s merre e sebes szárnyon
Mi a vég, börtön, pokol, élet sivatagban
Mi a sors: rabszolgaság a leigázott szabadban?

Csak azok

A nap csak annak süt, ki kitárja testét
Csak az lesz tiszta, ki vérrel is sikálja szennyét
A hadvezér csak azokat hívja az utolsó halálharcra
Kik akkor, õsidõben, eret vágtak, szerzõdést az alkarba

Királyi karrier

Pajzsra a hadúrt, a leendõ királyt 
És a gyõztes sereg áldozó oltárért kiált 
Holtukiglan esküdnek, vérmezõk szabad csapata 
Az épp megkoronázott hadúr asszonya ölére bujdosna

A város vérén

A város szomorú, száraz indák a házak
A számban keserû, nem találom a szádat
A lelkem jajong, hallasz, haljak, vagy még ne?
S a város tetején visszahull a napkelte

Támolyog egy utca, részeg egyengeti ki
Szétrúgom italom, könyvem nem lopja senki
Libresszómban forgok, tornyokban áll az üres
Olvasóm könyv helyett inkább utcalányt keres

Megsózom véremet, álljon el még sokáig
Félszeg utcarészeg, ne süllyedj kloákákig
A Gonosz Józan, lát. Üríts hát rá, mondd: vivát!

Köss alkut, békesség! Hóhér vére ömlött rád –
Megsózom híg vérem, álljunk félre, itt vad dúl
S a város szennyvizében nagylábú patkány túr

A címzett ismeretlen

A tenger hûs fenekén
Velem született a fény
És felcsillant a remény
Milliárd évig élek én...

Arcom földbe terítem
S te szépen sírsz mellettem
Örökké hû kedvesem
Milliárd év hal meg velem
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100 éve

Pipipityereg az élet, eltörött a mécses
Húzd vissza alsód’, áramszünet lesz, édes
Duzzogásod göthös, gatyám kitõl gyûrött

S mi állt egykor, most trotty, nem lesz mire ülnöd

Utunk vakvágányvég, érd el, rácsot találsz
Te belül, kívül én; nézz ki a vason át
Ének szól, pacsirta, a szabadság felkelt
És én más kebleken simítom a reggelt

Mert mért van gyûlölet
Hörgõ rikácsolás
Kiégett szeretet

Holtszín lidércnyomás? –
Pityereg az élet, megint csak eltörve

S asszonyom szemébõl ömlik rám a könnye
Már amúgy száz éve.

Emlék nélkül

A tél valahogy megnyúzza testemet
Lucsok s jég alatt dermesztõ a hideg
Becsuknám szám’, de úgyse hallja senki
Hogy csak az virul, ki emlék nélküli

Ne merengj múltadba, fagyott a halál
Földbe taposva hidd: a nyár meghálál
Húzd össze magad, mag, a Tavasz csíra
Örökzöldet fest a kietlen sírra

Haza, szeretet! (Kórus, felszólító módban)

Szigorú, elszánt arccal
Markolom balsorsom
Végzet sós kudarccal
Mindenem akasztom
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Vaskezemben pohár
Két kézben négy korsó
Fejtetõn áll a bár
Kéjlány, W.C.-ajtó

Elszánt arcom megszán
Lassú mosolyt fakaszt
S a fröccsért a rosszlány
Rángatja… bbbajszomat

Talpra világ! magyar!
Felfordul a haza!
A két kölök fanyar:

Otthon elver anya!
Lengetem zászlómat
S a söröm – hódolat



Setét

Ámokfutó teli torokból szidja, átkozza a rendszert. Pokolra
vele!
A rendszer álmos lehet, a fal felé fordul és alszik tovább. 
Ámokfutó nem akar hinni a szemének. 
Süket, a fülének már rég nem hisz. Süket Ámokfutó ordítani
kezd.
Hóna alatt az általa szerkesztett „Kiáltvány – A magyarság
igazságáért” lobog a fújni nem akaró szélben. Körülnézett,
jön-e végre valami rendõr, aki begyûjtené, de nem jött. Ez
még mindig jobb, mintha jönne, és nem vinne el! – dühön-
gött Ámok. Viszketett mindene egy kis begyûjtés iránt, kel-
lene, nagyon, a szófosásból itt az utcán nem lesz jeltelen tö-
megsír…
Ámok felemeli a hangját. Nem törekedhet rétori babérokra,
ezt õ is tudja, nyávogó hangja lehull a földre. Ezért ordít: A
rohadt rákosista-kádárista rendszer megbukott – éljen a ma-
gyar!
Ez már hat. Rá. Kipirosodott az érzéstõl, kis fehér és kis
zöld is látszik trikolor arcán. 
1989 vége. Vége – gondolta, ezeknek annyi, most kell
nagyot ütni, hadd fájjon.
Szidni kezdi az ávós rendõröket. 
Néha körbenéz, kellene egy kis begyûjtés. Az oroszokat,
abcúg!
Hirtelen megriad. Mi lesz ebbõl?! Mi lesz vele, ha senkit
sem érdekel az általa oly szépen megalkotott vérvád? Mi
lesz, ha a rendszer nem reagál?
A rendszer horkolt. Aludt már régóta, reggel, délben, este –
éjszaka ivott egy kicsit, olyan hektót, majd aludt tovább.
Tiszta volt a lelkiismerete, már rég nem érdekelte semmi, õ
egy hófehér ügy.
Ámok kezdett zavarba jönni. Nyeszlett alakja ide-oda haj-
longott a szélben, de sehol se talált támaszt. Az egyetlen iz-
mos mozdulat az lenne, ha a rendszerbe rúghatna, annak
lenne egyensúlyteremtõ aerodinamikája, tényleg. Attól
visszanyerné az erejét.
Amit a rendszer vajúdásának utolsó éveiben kissé elve-
szített. Utolsó elõtti munkahelyén már kifejezetten ártott a
jövõbeli forradalmár vitalitásának és harckészségének, hogy
akkor sem akarták kirúgni, amikor pedig nyilvánvalóvá vált,
hogy õ lopta el a közös pénzt a titkárságról, tetemes összeget.

Pedig jól jött volna a kirúgás, 1988 májusában, a Hõsök te-
rén az erdélyi tüntetés után nyugodtan mondhatta volna,
hogy emiatt, hogy bosszúból jegelték.
A barmok! Nem tették. Helyette õk is kint voltak a téren, az
egész vezetés, a menet élén. Õt a rendezõk az él közelébe
se engedték. 
Csak akkor rúgták ki – igaz, ez tényleg rúgás volt, az elnök
páros lábbal rúgta, hajította ki –, amikor kiderült, hogy a
hivatal tekintélyét pedofíliára használta. 
Kiskorú fóti cigánylány volt az áldozat, aki maszatos könnyek
között sírta el az elnöknek, hogy nem tud kimenekülni az
erõszakból. Ámok – akkor még rendes polgári neve volt, s
nem ilyen félig illegális – hangtalanul zúgott át a levegõn.
Mikor földet ért, bosszút esküdött. 
A rendszer, lakájai és az egész kommunista bagázs ellen az
egész világon.
Utolsó munkahelye nem is volt valóságos. Az erdélyiek
számára gyûjtött pénzt kezelte. Máig sem világos, miért
nem akasztották ruhafogasra, mikor kiderült, hogy ellopta a
pénzt. 
Talán azért nem, mert olyan undorítóan alattomos volt,
görényillatú, veszélyes volt hozzáérni.
Ámok kifutott az utcákra. Rendszerváltó lett belõle. Zász-
lókat lengetett, transzparenseket cipelt. Olyan elszánt, zajos
volt, hogy senki sem tudhatta biztosan, nem besúgó-e, nem
provokátor-e, aki este jelentést ír. Oly mélyrõl, a semmibõl
bukkant fel a fordulat után – után! –, hogy tülekedõ vi-
selkedését nem lehetett megmagyarázni csupán pszichopa-
tikus, skizofrén jelekkel, melyeket vaskosan bocsátott ki
magából. 
Ettõl kezdve Ámok a barikádok frontharcosának hitte ma-
gát. 
Feledtette – a priuszok elévülnek – a korábbi börtönbün-
tetéseket, a friss, felfüggesztetteket is, az amnesztia is jót
tett e folyamatnak. Gázolt, lihegett, nyilatkozatai folytán –
hisz a kor e kiemelt emberének meg kell szólalnia minden
frekventált fórumon – kígyók, békák, csúnya hüllõk bújtak
elõ tágas ajkáról.
Le a piszkos kommunistákkal! – üvölti most is, 1990 áprili-
sában. Kis mocskos öklével veri a rendszer kapuját. Az ar-
cát szeretné verni, de a rendszer nem jön ki, alszik, fáradt.
Már mindent megbeszélt a jövõ elegáns uraival. 
Ágyába mégse engedhet tetveket. Ámok – fuss! 
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Cigányvágy

Lebontom lassan a cigánysátram
Ugassatok nélkülem, nagykutyák

Annyi vágyam vón, ahány virág van
Remegjétek öklöm mozdulatát

Enni kéne néha, nemcsak nyelni
Ti igyátok egymás szavát, mérgét

Hágni ágyban, ha a nõ nem régi
Nyaljátok uratok bele végét?

Fagy után, ha ébred a föld, szülni
Új szerelmet minden sátor mélyén
S ha cigányt hívnak, mond’ni: Római!

S ébren álmodni egy lány énekén
Látom a világ végét, gömbölyded
Kerek világ: etesd meg gebédet!

Voks

Szégyenlõs éjszaka ébred itt fel
Magukra hagyott tanyák kutyái
Õszülõ szél kórót, gazt kerget el
S a házra rádõlnek a kert fái

Tanyám, bejárom szülõföldemet 
A csönd gyanús, hol egykor játszottam
Most bogáncs szúrja szét a jókedvet
S gaz ásít, hol jövõmbe botlottam

Tanyánk szélén összeroskadt az ól
Virslit csámcsogtam. Lovak sehol
Beborult a sírba a szomszédunk

Akácfák nézik tövises sorsuk’
S a reményt, mit apánktól kaptunk
Voksokért, cédákért el is adtuk

1656 – 2005

„Ideje hát, hogy felébredj, te álmos, te mámoros, te hályo-
gos szemû magyar nép! Végre, végre ébredj fel az álomkór-
ból… Nézd, szemléld, vizsgáld, milyen forrásból ered
tömérdek nyomorúságod, melynek súlya alatt görnyedsz.
Drága gyermekeid, hazánk reményei már bölcsõjüktõl
fogva a tudatlanság feneketlen örvényébe merülnek, és így
felnõtt korukban sem látják meg soha a világosságot, sem
saját javukat, sem a haza javát… Még egyszer mondom
hát, serkenj fel, és állíts alsó iskolákat!... 
(Apáczai Csere János, 1656. nov. 20-án, az új kolozsvári
kollégiumban a köszöntõ beszédben)

A forr a dalom nevében

Zúg a vér, mint forradalmak hangja
Hömpölyög az ár, s ott fetrengsz alatta
Megdagadsz, lohadsz, valaki bömböl lent
S ámulva a varázstól fent maradsz lent

Tiprod a testet, mely vétlen és gyenge
Acél vagy, kifent, húsba vág a penge
Órjás ösztön dönti össznépi vágyát
S forradalmi tömjén telíti száját

Dalom döreje a magasba szökell
Feslett erkölcs, tépett nadrág a földön
Tombol a kedv, szürcsölõ némber zörej

Hûlõ forradalmam ámul ez erkölcsön -
Levert sereg kér buján bebocsáttatást
S nimfo-vezérem bõ vággyal vár áldást

Repül a remény

Nyílegyenes az út, a tett bátor
Kérlelhetetlen a megfontoltság
Pörög, zuhan a súly, ott lent, távol
A gyerekek a zászlót forgatják

Nyílegyenes az út, bár rövidül
Aggálynak se lent, se fent nincs nyoma
Az anya szemében remény szépül
A jövendõnek is lesz otthona

Nyílegyenes út után itt a föld
Még minden halk, nyugodt, még ép a csönd
Ez volt eddig, száguld a pilóta

Vakító fény, a remény megvakult
Csóvát vet a napba három bomba -
S terhe az asszony lábához hullt

Sír a kõ

Pihenjél, jó hon, hanyatt
Szunnyadjál, vén kis hazám
Búcsúszó-álmod alatt
Elcsendesedik imám

Hitvesem, szép kis honom
Gúnyosan fosztottak ki
Ott, a vörös alkonyon
Úsznak múltad kincsei
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Jász ól

Egy darab kenyér
A vér 
már kihûlt
Egy korty híg borér’
A test 
kiderült

Ez a te tested
Az úr 
kezében
Ez a te véred
Borral
vezényel

Ez a te éjed
Fényed
a pokol
S bár még nem érted
Üres 
a jászol

Milyen könnyû

Könnyû feláldozni mások sûrû vérét
Könnyû légiesnek nézni mások éhét
Könnyû kinyújtani kéz helyett a nyelvét
Csak ne kelljen adni soha a magáét

Könnyû zsebre vágni mások csonka bérét
Könnyû e cseréért ígérni a békét
Könnyû magasztalni a mások keresztjét
Csak ne kelljen vinni soha a magáét

Mint

Mint a szél, ha kavarja a port
Mint részeg, ha kihányja a bort
Mint király, ha meztelen sétál
Mint kéjenc, ha kidõl a kurván

Mint kicsi, ha betegen hörög
Mint vált férj, a két kocsma között
Mint asszony, s a két kis pityergõ
Mint halott, ha zár a temetõ

Mint kufár, ha az élet olcsó
Mint fösvény: nem kell a koporsó!
Mint baka, ha nincs jobbra, balra
Mint vezér, ha nem ment a harcba

Beszélgetés a tavasszal

Édesen olvad szét a levegõ
Húsvét közeledtével nyelvemen
Válluk’ ropogtatják a telelõ
Vén fák. Hajukon még hideg pihen.

Felnyitja sátrát az ég, még csábít
A trón, mely fölöttünk Isten széke
A hitetlen élet nagyot ásít
Magában dúdol a föld s természete

Nem visz hozzád út, Uram, gyökeret
Vert lábam a rögben. Nem enged el
S holtomban is inkább itt pihenek

Semmint lélekvándor a mennyekben
Parttalan patak a vágyam, öböl
Áradjon belõlem tiszta öröm

Sorscsapások

Rángatja szívemet egy piciny kéz
Szétszed, szétráz, szerelmem így becéz:
Ó, te züllött zsarnok, elázott gaz
Pénztárcádban csak a hiány igaz

Ó, vak bolond, érzéketlen tuskó
Mondd, holt lelked mire használható?
Kirázva szívem utolsó cseppje
Hulltában társát, a bort kereste.

Aszfaltbetyárdal delíriumban

Dalom fuldokol
Lábam nem hajol
Késem forgatom
Lyukas gyomromon

Szavam megszakadt
Hangom fennakad    (voltam walesi bárd is!)
Jövõm kikacag
A nõm más alatt

Hej, szél, mi…, mi…, mi…?
Mi van…, haverem…!
El akarsz fú’ni

Tetû részegen?     (ezt magamra értettem!)
Pénz pereg, néz’csakk…
Nyalom…     sorsomat…            néz’csakk!
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NINCS ÉLET A NEJLONON TÚL IS
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Ettõl a váratlan felismeréstõl, igaz, utólag, tátva maradt az
én emberem szája. Tátva az enyém is. Istenem. Ennyi az
emberi élet?! És most mit csinálsz ott vele?

Persze, hogy hisznek a jobb túlvilágban! Azok után, ami itt
történik velük, csak jobb lehet. Nem is kell vallásosnak
lenni, hogy hinni akarjanak Istenben. 

(Idézet a 295. oldalról)

Gubcsi Attila: Ökölre



Lakatlan életek

Egy csontváz tipeg elõttem. Hörög, és ettõl kissé gyanús.
Dohos szaga élõre utal: romlik valami. A csontváz pedig
tényleg csak csont, rég nem tartja össze semmi a nagyka-
bátján kívül. A kabát, a rajta levõ félcentis zsírréteg ugyan-
azt a funkciót tölti be, mint a juhászok subája. Télen me-
legít, nyáron hûsítõen szigetel. Ha leül, hûs ülés, fûzöm a
tipegõ alakjához a gépkocsi reklámot. 
A csontváz lobogtatja a nagykabátot, most nagyon hideg a
szél mínusz tizenötben, reggel fél hétkor, szokásos portyám
táján, az amerikai nagykövetség és a nemzeti bank tövében.
Lobogtatja óriási szakállát is, mely – hajával egybenõvén –
a pásztor-suba funkció kiegészítõ divatkelléke. Most mele-
gíti az alatta megfagyott csontokat.
A csont megáll a szokásos helyén, nekidõl az omlásra ké-
szülõ erkélyek fatámaszának – most már ketten támasztják
a balkont -, és hangosan olvas angolul. Három éve ismerem
ezt a reggeli nyelvleckét, fél hét és hét között, valószínûleg
az amerikai követség CIA-ügynökének szánja a mormolást:
hátha észreveszik és felfedezik, szerzõdtetik. Konok váz,
mert bár eddig soha senki se szólt hozzá e három év alatt, õ
csak olvas elszürkült papírlapjairól, érthetetlenül és válasz-
tékos folyékonyságában is zavarba ejtõen értelmetlenül,
aszmongyahogy pl.: „threebillion one hundred million oil
and gold plus two hundred million gallon…”
Szipog, a CIA most se jött ki titkos információkat begyûj-
teni. A csontváz halkan tovább ballag, mindig ugyanakkor
és ugyanarra, a maga soha senki által meg nem ismert titkos
útjára. Hogy aztán másnap hajnalban újra felbukkanjon az
ellenkezõ irányból. Mi lesz, ha egyszer életre kel? Ha ráéb-
red: ez itt egy világ, amelyben õ valaha élt, remélt, henyélt,
nem járt lehajtott csontfõvel.
Hogy nem csak kapualjak alja volt. Hogy ismerte Isten sze-
relmét, amely hódolón rá, csak rá irányult? Amikor még
nem unta õt a halál. Most már az is unja, ide-oda lökdösi,
hol ki, hol be. Fõ a jenki tudás, angolul, ez tartja felszínen.
Three billion acres, God’s acre… plus one or two tenants.
Nem is értem, mit motyog az angol szántókról, a temetõrõl
és arról, hogy õ meg még valaki, fõbérlõ. Súlyos titkok
hordozója a váz, talán a szakállába súgja bele néha a vá-
laszt. A CIA még mindig lustán horkol.
Gondol-e bosszúra?
A szerelembõl maradt-e emlék?
És tényleg egyenes a két pont közötti legrövidebb távolság?
Vége. Ennek itt vége.

Két csontváz beszélget az ablakmélyedésben. Évek óta hal-
lok tõlük szófoszlányokat, pedig holt magányukban rám se
hederítenek. Az egyik vékonyabb hangú, nyilván nõ. A má-
sik nem válaszol neki, nyilván férfi. Õ a fõnök.
A nõváz már pirkadatkor talpra pattan, a férfi egész nap a
papírpárnának támasztja buksi fejét és horkol. Nyáron néha
kibújik a nejlonpaplan alól, télen betakarja magát a nõvel.
A felesége.
Szakadékot lehetne tömni sorsukkal, de én a többieket nem
ismerem, ezeket is csak a szemem sarkából. Nyilván vétkez-
tek, ha itt zörög a csontjuk az irodapalota tövében. Pl. aláírták
a lakásmaffia + maffiaügyvéd papírjait, s másnap már nem
volt otthonuk. Ezt itt, leszámítva. Bár diszkontálásra ez kevés
az elszámolásnál. Pl. a fiuk kivágta õket, drogért eladta a
fejük fölül a lakást, amely az õ nevére írt nagyanyai örökség
volt, hogy megspórolják a majdani illetéket.
Megkérdezném, hogy melyik a kettõ közül, de közösségük
nagyon zárt. Igazságtevésre pedig nincs módom a gazságok
kevéssé poétikus, kevéssé etikus világában. Mindenesetre a
nép már nyugton hagyja õket: soha senki nem szól hozzá-
juk, s kedvemre valóan a hatalom sem. Nem tud mit mon-
dani, hát ne szóljon. Úgy állnak vagy ülnek lomjaik körül –
megkímélem kedves, melegszobás, olvasólámpás olvasó-
mat a tételes felsorolástól –, úgy vigyáznak rá, mintha most
született picinyük bölcsõjénél állnának. Hangtalanul, ked-
vesen. Szerényen néznek egymásra – fõleg a nõ a férjre; az
nem néz –, mintha azt mondanák: igen, drágám, õ a miénk,
csakis a mi kicsink. Megcsináltuk!
A mérgezett nyilat, amelyet minden reggel beléjük döf a
felkelõ nap, leteszik az ablak mélyére, a homályba. Nincs
helye itt haragnak, Uram.
Levelet írnak néha a levegõbe, feladják a szellõvel. „Édes
fiam. Nem haragszunk. Ugye élsz még!”
„Kedves ügyvéd úr! Legalább vonják vissza, hogy SZJA-t
kelljen fizetnünk, ha már hamis az összeg az adásvételin!
Nyugtalanok vagyunk az APEH miatt.”
„Tisztelt önkormányzat! Utánunk kézbesítették a házadót, a bün-

tetésekkel együtt. De hiszen mi már nem élünk.”

Néha én is segítek nekik a fogalmazásban vagy a kézbe-
sítésben, legalább tanulom a piszkos úton a halálos élet-
technikát. Most is feladtam egyet.
„Te még sose fáztál télen, Nagyúr! Nem folyt könnyed a fi-
ad miatt a siralomvölgyben. Nem volt a párnád a vakolat,
vakon nem hittél a hatalmasoknak, nem pisáltak földszinti
ablakágyadra a részegek. Nem láttad éhen halva a barátod.
Adnál már valamit, még mielõtt?”
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A… szíve… megfagy…ott
(Ez nem orvosi jelentés)

„Bemelegítek” címmel tárcát írtam a Szabadság tér környé-
ki hajléktalanokról; 2002 õszén írtam, 2003 január 22-én je-
lent meg Jó kedvedben teremtettél… címû kötetemben: a
Magyar Kultúra Napján, azon a napon, amely nap Kölcsey
Himnuszára emlékeztet: Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bõséggel.
Aznap, 2003. január 22-én láttam egy magyart, akit bizto-
san nem áldott meg; nem ezt kérte Kölcsey.
Én láttam a magyart, igaz, csak sandítva, néhány másod-
percre. Õ nem. Jól megnéztem, még így is, futtában: õ volt
a fõszereplõje a „Bemelegítek”-nek.
Neki most hideg volt. Minden hideg volt.
Éppen készültem Kiskunfélegyházára, hogy a Jó kedved-
ben… országos bemutatóját megtartsuk, az autómhoz men-
tem épp’, amikor az irodapalota tövében, a szokott helyen
megláttam az én fõhõsömet. Nagyon elárvult állapotban
volt, még sose láttam így.
Feküdt az aszfalton, éppen délben, a hóban-jégen. Feküdt,
csendben nézte az eget, kitárta az ingét is a hasán, mint aki
nagyon sietve készül valahova.
Pedig már odaért. Tudta-e, vagy se, de már ott volt.
Nem láttam még soha ilyennek, ilyen elárvultnak, szakálla-
san, sápadtan, rosszul öltözötten.
Nem láttam még soha halottnak.
Elég volt. Elégette, ami volt, s arra az tényleg elég volt. S
mert elégette, kihûlt. S mert kihûlt, megfagyott. S mert
megfagyott, meghalt. Perpetuum mobile.
Éppen pakolták le mellé az elõre elkészített koporsót a jár-
dára, a szakemberek arcán látszott, hogy nincs ebben sem-
mi meglepõ. Ezért is járják a várost egy többkoporsós fur-
gonnal. Idõben kell érkezni, ez a lényeg, ez a szabály. Ha
rossz idõ van, akkor kicsit késõbb jön a kocsi. De megjön,
mint a halál: a halál hívó, halk szavára jön.
Az én szakállas emberem arcán még csak kétségbeesés se
látszott. Szerintem tudta évek óta, hogy valahogy így lesz.
Azért nagyon jó az ilyen békés embereknek! Tudnak min-
dent elõre, van idejük gondolkodni. Jó idõben, rossz idõ-
ben, mindig van.
A koporsó üresen tátongott egy kicsit a járda közepén, va-
lamire még vártak a szakemberek. Az én emberem, mivel
senki se szólt hozzá, türelmesen volt halott, épp úgy, 
ahogyan élõ.
- Nem kell nekem semmi sem, uram, csak egy kis kaja, le-
gyen pia, cigi, meleg jöjjön ki itt a nyíláson a seggem alá,
legyen karton, nejlon, szivacs, takaró, és akkor megvan

mindenem – sorolta nekem többször is a tetemes listát. A
nõket kihagyta. Mert ha még azt is mondta volna, akkor azt
mondtam volna neki: – Hé, mester, hát akkó minden meg-
van! Így ezt nem mondhattam, bár az is lehet, hogy éjsza-
kánként megvolt a nõ is, titokzatosak a hajléktalan éjszakák
az ablak- és kapumélyedésekben. Ha a nõ is megvolt, akkó
már tényleg nem hiányzott semmi az életbõl, csak a halál.
Most ez is megjött, kopogtatás nélkül.
Az én emberemnek ugyanis megfagyott a szíve. Addig,
addig szorongott a szíve szegény, míg belefagyott a csendes
álldogálásba. Álldogált ott állandóan, remény nélkül,
bemelegítés nélkül, és kihûlt.
S ha van, ha lett volna, ha volt egy nõ a listához? Akkó mi
lett volna? Akkor is megfagy.
Az ezeregy éjszaka fagyban, mese nélkül. Talán kettõezer-
kettõ inkább, tíz év alatt. 2003-ban aztán meghal.
Tényleg. Megfagy a szíve. Csordogálna még a vér, de
nagyon hideg, olyan cammogós, téblábolós. Engedné még
az ér, de olyan zúzmarás, jégcsapos. Befogadná még a
kamra, de étlen-szomjan, üresen reszket õ is rég. Az ilyes-
mi nem elhatározás dolga.
Nem rögtönzött rosszkedv a jókedvében teremtõ isten
szépírással kacérkodó fiának bosszantására.
Ez egy folyamat. Egy trend. Ha mindennap meghalsz vala-
mennyire, akkor inkább elõbb, mint utóbb, meghalsz nagy-
on.
Ettõl a váratlan felismeréstõl, igaz, utólag, tátva maradt az
én emberem szája. Tátva az enyém is. Istenem. Ennyi az
emberi élet?! És most mit csinálsz ott vele?
Persze, hogy hisznek a jobb túlvilágban! Azok után, ami itt
történik velük, csak jobb lehet. Nem is kell vallásosnak
lenni, hogy hinni akarjanak Istenben. 
Abban mégse hihetnek, hogy majd másfél órás késéssel
kijön egy négy koporsót glédába állító furgon, s míg te
meztelen hassal a jeges járdán fekszel, s látod, hogy az
ágyadra az ablakmélyedésben (hm, az… ágy) máris kezd
szemet vetni valaki, akinek, renyhe lévén, nem jutott a -20
fokhoz… míg te itt heverészel, mintha részeg lennél, addig
az emberszállító szakmunkások azon tanakodnak, hogy
utánad, veled elõször a IX. vagy a VI. kerület felé vegyék-
e útjukat… 
… s még csak meg se nyikkanhatsz, bele se szólhatsz, hogy
de édes jó uraim, ha már így alakult, nem mehetnénk di-
rektbe, mert akkor már inkább sietnék fel az anyámhoz, akit
58 éve láttam utoljára, mikor az oroszok felszabadították a
várost, és egy szabad  sorozat eltalálta a pincében, és én,
mert akkor, egyévesen, ily’ esetben jól és életvidáman tud-
tam sír... Ni!
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Hoppááá!!! Hopp!!! Pá.

Az ország életének nagyobb része vidéken születik meg. S
ott is hal meg. Ott is hal el. Ez az utóbbi mondat nagyon bánt.
Már gyerekkorom óta, mióta felismertem ezt a torz születési
arányt. Az ország kincseinek kirívóan hatalmas tömegét vi-
déken hozzák a felszínre. Kirívóan aránytalanul nagy töme-
gét Budapesten fogyasztjuk el.
S nem a gabonára gondolok, nem a talpfára, és nem a kaptá-
rak mézére, s nem is a kotlóstyúkra, mert természetes, hogy
a tyúk nem a médiamûhelyekben, nem a bankokban tojik.
Én most kizárólag a szellemi kincsekre gondolok, a kultú-
rára, a mûvészet csaknem minden ágára.
Elõször spekulatíve.
Lehet-e, hogy egy országban, ahol a lakosság 80 százaléka vi-
déki, a szó mindenféle értelmében az, hiszen csak egy nagy-
város, egyetlen city van nálunk, ahol tehát mindenki máskép-
pen él, mint amit a fõváros nyújt – lehet-e, hogy egy ilyen
országban a gének, hormonok, pete- s hímivarsejtek aszerint
halmozzák a kiemelkedés lehetõségét és adottságát, hogy kö-
zel születtél-e a Zeneakadémiához vagy a Parlamenthez?
Lehet-e, hogy a ritmus, a zene, a táncmûvészet fizikai és
esztétikai tehetsége aszerint gyûlik össze a testben és a zon-
gorázó, hegedût vallató kézben, hogy bunkó paraszt, tolvaj
cigány, repedtsarkú „közveszélyes munkakerülõ”, brin-
gával az iskolájába kicsalinkázó tanyasi tanító volt-e az
apád; vagy a munkáshatalom krémjeként pl. ávéhás tiszt,
vagy a rejtett hatalom részeként külkereskedelmi és bank-
szakember, világot látott óriás „már akkor is” (ami az ille-
gális ügynöki jutalékok, a baksis összegyûjtését és titkos
külföldi számlákon történõ elrejtését jelentette az átkosban
– azaz a belépõt a mába, kibélelve, átok nélkül burzsuj-gaz-
dagon)? Ettõl magasabbra ugrasz a cirkuszban? Vagy az
Operában? Szebben vonyít a hegedûd?
Lehet-e, hogy a gyönyörû szavak aszerint tolulnak új és új
zengéssel a szádra, a tolladra, hogy elitképzést, idegennyelv-
órákat és zongoraleckét kapsz itthon és külföldi rokonaidnál
gyerekkorod óta; vagy hogy 30 négyzetméteres, földpadlós
lakásban üvöltött a család mind a hat tagja körülötted, és te
télvíz idején inkább mezítláb rohantál ki a távoli utcasarok
kútjára vizet hozni, semmint lásd a pofonokat? Ekkor csen-
gett fel a füledben A Szó?
Lehet-e, hogy az énekhangod, a színpadot betöltõ hatalmas
orgánumod, a mindenkinek továbbított népmeséid és dalaid
amiatt oly gyönyörûek, mert hatéves korod óta zeneakadé-
miai koncertekre jársz, és ha megkérdezik tízéves korod-

ban, hogy mire készülsz, azt mondod: unom a zenekonzer-
vatóriumot – inkább majd a Yale-re; vagy aszerint, hogy
mamukád, anyád milyen lágyan duruzsolta a füledbe az
ezer éve titkon benne bújó dallamot, mikor megvarrta a
nadrágodat, s mikor elindultatok esténként és szombaton
bérben paradicsomot szedni a téesz földjére?
Lehet-e, hogy a mûcsarnoki látogatásaid – és persze a tény,
hogy apád egy magángaléria tulajdonosa, festmények, bú-
torok, antik minden – neked szebb szobrot rajzolnak a kép-
zetvilágodba s majd onnan az alkotó kezedbe (mert ne fe-
lejtsd, a te kezed mindig alkotó, mindig Alkot, Ó!), abba a
mindig alkotóba, amely kéz beleszületett a készbe, s csak el
kell venni, mert minden a tiéd, ami kész; gyarapíts, gyara-
píts, s a hasad fényre derül. Illetve ez így zavaros. Mondjuk
inkább: „s a hasadra fény derül.” A haza. Ez, a tied.
És most nem spekulatíve.
Orvosilag egyszerû. A biológia nem ismer származást, val-
lást, vagyoni állapotot. Nem érdekli, hogy száraz kenyéren
és kútvízen nõtt-e fel a cigány apád, telítve minden lõrével,
amit megszerzett. Mert mitõl lennél akkor ilyen borzal-
masan izmos és szívós? Nem ismer iskolát, mert mitõl lett
Petõfi a magyar nyelv istene? Lógás közben. Nem ismer
protekciót, pénzzel megvett alkalmakat, amikor a raccsoló-
selypítõ-hadaró ragyás médiasztár lehet, s mert már az, azt
is hiheti, hogy iskolapélda: a szupertehetség tört magának
utat. Pedig csak az történt, hogy õ és szülei, barátai kitörték
közben ezer másik nyakát ezen az úton. Ezerét, aki nem
tudta, hogy minden megvehetõ – nem tudhatta, mert õ még
alig vett valamit életében. Neki se.
Orvosilag egyszerû. Ahhoz, hogy te lehess a világ, az or-
szág legjobb táncosa, balettmûvésze, énekese, színésze, sok
ezren születtek meg évente. Jól van. Te Kiskundorozsma al-
végén, õ a belvárosban. Rád rád se néznek, õt már ötéves
korában bejuttatják az állam által finanszírozott speciális
tehetségkutatók minden szintjére; egyenesítgetik a csámpás
lábát, mígnem tényleg ugrik egy nagyot. Nem akkorát, mint
te. De te ugrálj otthon, nem bírtad átugrani az örök távolsá-
got a vidék és Budapest között: a lehetetlen és a karrier-
deszka között. 
Ugorj magasra, de ne Budapestig, ha nem akarod kitörni a
nyakad. A világot jelentõ deszkán hemzsegnek. Kitöröd a
lábad, kitörik mások?
S így hal el a kincs, így alszik ki a fény, ha nincs, aki éltesse.
Apád-anyád csak életet tudott adni. Mostantól,  na, vegyél
részt magad az esélytelenek egyenlõ, szabad esélytelensé-
géért vívott demokratikus harcában. Ugorj!
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Tél, Bp.

Vaspadokon, melyeken jég ül konokul
Két ember, barát!, egymásnak lét koldul
Most ébredtek épp, épen a fagyhalál útján
Kékvér-kézzel dalt szaggatva a féllét húrján

Kimeresztett szemtengellyel kergetik a vágyat
Hogy?, az isten csak másnak melegít meg ágyat?
Kutya nyalja a jeget, vizet keresget legalább mára
A koldus papírt tekerget padon csüngõ rongy lábára

Szag illan a levegõben, az ételbár mocskos ajtaján esett ki
Az Úr fent halkan motyog, a péniszét má’ ne emlegesse senki!
Kihûlt bitangok lesztek, gyermekeim, s majd itt ácsorogtok nálam

Szûz lányokról, szûzpecsenyérõl, pecsenyefehérrõl lesz szó az imában!  ………………..(ha-ha!)
A két koldus meg se érti, bévük szakadt a nyamvadt szusz, bújnak egymásba
Már csak a nap van hátra, és akkor bekúszhatnak ismét az áldott, vermes éjszakába

Öregeim

Látom az öreg idõt, amint remegteti kopott szakállát
Látom a vén éjszakát, amint keresgeti lopott nyugalmát
Látom a tenger baját, amint nyugtatgatná dühödt hullámát
Látom a bajszos eget, amint leteperné gyilkos villámát

Látom a sárga fákat, amint visszaadnák a lomb illatát
Látom a füvek gyászát, amint harcba hívják a gyilkos kaszát
Látom a lehulló sast, amint rettegi a hangyák étvágyát
Látom a lelkem árnyát, amint testem leadja szabadságát

Azért még fény vagyok

Azért még hûs karok várnak s húznak szívükre
Sima bõr s feszes mell csábítnak mennyeikbe
Azért még csillag leszek mindig fent a kékben
Akkor is, ha nem láttok a vakító napfényben

Sugár leszek, kimondatlan vágy, az elsõ áldozás
Kispólyás, kinek a szemétõl apáé mindig párás
Üzenet, fecskék csõrében az édes-anya táplálék
Hogy a fiókák is tudják meg, nem oly messze az ég

Földemen kenyér érik s vesszõimbõl kifakad a bor
Testemen nõkéj fénylik s vágtáimon nem látszik a kor
Hosszú lesz az élet, végtelen a fehér és elbukik az éj
Spórám szórom minden lányra, kinek vágya hozzám felér
Olyan vagyok, mint az álmodó folyó, lent, a völgyek buja ölén.
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.Szabad, gyilkos  

A gyilkos esze tiszta, piszok világ
Ha belép szobátokba, elfújja a lámpát
Gyönyörû sötét, egy-két szív vadul dobog
S a szekerce élén megint az igazság, a bajnok

Bámul a gyilkos, jé!, mért remegnek az emberek
S számolni kezdi a késsel eddig megmentett lelkeket
Rendet teremtett sorozatban a kihunyt szemû szobákban
Elfúj néhány lángot, szûnik a szabad álomfestés a világban

Megyünk elõre az idõben. És a térben is.

Állástalan – mondták rég, s a szóban
Részvét is volt, s egy félénk megvetés
Nem állt meg a lábán, tán ezt jelentette
S állás nélkül lógott munkátlanul a teste

Hajléktalan – ez egy új dívatú szószóló ma
Nagyot romlott a világ, s nincs semmi otthona
Szabad estig, mint a madár és repdes hajladozva
Éj jön, hó, fagy és köpedék a járdán – kinyit a hajléka

Hazátlan – mondják majd, és nem tudjuk, ki ad és kap-e, ki kikap
Ha házat nem, ha munkát nem, ha békét nem, hát… hátttt!…hát….!?
Hû!!!!!!

Szabad? Vers! Éppen hangosan gondolkodom a dunyha alatt...

Szeretem a dunyhámat. Jó meleg.
Az asszony szerintem ezért vette meg.
Jó, hogy a lábam is betakarja, és puha is még hozzá.
És olyan jó, mikor bedugom a mancsomat a párna alá.
Szerintem az asszony épp ezért vette meg.

Szeretem a pizsamámat, bár a pörkölt rácsöppent az este.
Pedig tudom, hogy az asszony – dolgos – Hát Nem! ezért fõzte.
Nem baj, majd kimossa két-három hét múlva, és tiszta leszek újra.
És illatozok, ha havonta egyszer – buja ám! – az asszony hozzám bújna.
Szerintem az asszony épp ezért vett meg. Vet meg.

Egyszer láttam egy nagyon idõs urat. Elfeküdt az utcán. Félig megfagyott. Feladta.
Senki nem szólt hozzá, illedelmesen kikerültük, mert az emberre rá van írva az õ joga.

Bajnokom!

Eposzt írnék, vitézt, harcokat Ágyúk zengését áld’nám 
dalban Kard dicsõségét, kopján fejet Drámát írnék, zsolozsmát nekem
A vállamban kis csúz hasogat Mennydörgés üdvözítne bajban
Nyammogok halálhörgés helyett De a péphúst fogatlan nyelem
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Menne, ha merne
Enne, ha merne
Merne, ha merne
Nincs semmi benne

Nincs az embere
Hogy’ tenne bele
Üres a bele
Ebadta ebe  

Szenvtelen szíve
Vértelen színe
Magányos kínja
Most még csak bírja

- Fagyponton almom
Kis korcs rém-álom
Berúg, belerúg -…
- Kicsim! Nincs! Abcúg!

Tölt e lék

Kocsmákban végzi mindennap
Nincs ma, holnap, nincs ünnepnap
Otthon már rég elütött az utolsó óra

Zárórakor rábukik a fizetetlen korsóra

Rémálom ringatja ölében, néha, ha feltekint
A pincér-rém, és kiáltja: elesel megint odakint

S csak zúg, s csak zúg a végtelen csönd a fejében
Asszony-káromkodásba kapaszkodjon este elestében?

Százszor hervadt élet, százszor utált otthon, mi is száz még?
Százszor szájon vágott asszony, két gyerek lett az ellenség rég

Fáj a fej, ahogy néha idegen szellemkéz vasfejszével vág léket bele

Fáj a gyomor, a kiürült élet, s fáj, hogy oly régóta méreggel tele a bele
Csak a szív, az ver még jól, jó nagyokat, mintha nagyon dühös lenne éppen

Csak a szív, csak az, az bírja ki, hogy lenyeljen még tíz-húsz tablettát a vécében

Sír fölött a Lenin-összessel

A te földed ez, sírok fölött fekszik, nehézkesen
Jeges ujjaddal még az ég felé mutatsz valamit
Hosszú volt az út, s még lassúbb lesz, öregem
Világost kapsz, vagy a pokol kékszínû fényeit?

A te falkád itt a földön az utcák siralmas vándora
Eltüzelt keresztek adtak télen meleg kabátot rátok
Zsong, zsibong a múlt, meg két rendõrpofon zúgása
Ha kitúrt a város, a téli farkast várják a rideg nádasok

A te földed volt ez itt, míg el nem adtad kéretlenül
Pufajkát váltottak prémre az örökkévaló vadász urak
Szemedben gyászkönny helyett – ó, Szózat! – szégyen ül

Nyeldesve kérõdzik 100 napos újsághírért az éhezõ buta tudat
Vinnél te is új keresztfát, imádnád a vezeklõ Krisztus-szerepet
Ha nem adtak volna a kezedbe Lenin-összest a Biblia helyett



Jó így

Nejlonba és papírkartonba született          (bele)
Sose ehetett eleget
Tiltotta a vallása
Vagy annak égi mása

Nejlonban és papírkartonban fagyott meg
Átlépték a tetemet
A mentõ hiába jött
Lekéste az ördögöt

Nejlonban és papírkartonban földelték
Mer’ a hõsöknek járt rég
Jeltelen sír, hazafi
Érdemes némán meghalni

Nejlonban és papírkartonban vonulnak
Fönt az égen. Iparkodnak
Föntmaradni – nehogy leessenek
Valahogy nehogy földiek legyenek

Jó így… jó így… jó így… jó így… jó így… jó így… jó így… jó így……. Jó így… jó így…jó így……Jó í-í-így…

Az idézettnek csak a szeme élt. A szája meg volt fagyva. A keze meg volt fagyva. Az értelme meg volt fagyva. A lába meg
volt fagyva.
A szeme élt. Nézett a semmibe. Ott látott valakit. Illetve nem látott. A szeme is meg volt fagyva. Csak a szeme fénye nem. A
fény nem tud megfagyni, mert a fény az látszat. Az nem valóság, csak következmény. Az attól van, hogy látjuk. A fény külön-
ben is olyan sebesen terjed, hogy képtelenség látni. Ki tudna követni egy másodpercenként 300.000 kilométeres sebességet.
A fény tehát azért se fagy meg, mert olyan gyors. Az idézettnek a fénye – a szeme fénye – nagyon lassú volt, olyan lassú,
hogy akár meg is fagyhatott volna ettõl, de mégsem tette, mert a fény csak látszat. Mi láttuk a szemében, mi, a nézõk. Hogy
él. És élni is akar, mint Adynál az élet.
Meg volt fagyva a lehelete is. Ahogy kijött a száján, rögtön ráfagyott a szakállára, bajszára. De a szó, a szava az nem fagyott
meg. Mert a szó sem valóság, csak látszat, következmény. A lélek vége.
Repült tehát a fagyott ember lassuló szemefénye és lassuló szava ki a világba, de egyik se fagyott meg. Elmondta mindkettõ,
amit akart.
Hogy nem baj, hogy nem törõdtök velem. Legalább nem loptok meg. Marad a szavam, meg a szemem fénye. Az elõbbit nem
hallom – megfagyott a fülem -, az utóbbit nem látom, megfagyott a szemem. De vannak, azért vannak, mert Mindig Lesznek.
Amíg leszek. Márpedig leszek, mert belõlük vagyok. Õk meg vannak. Jó így.
Meg a borból, amit beöntök. Amíg beönthetem.
Meg a vigasztalásra nem szoruló hitbõl, hogy _ _ _ _: bassza meg, élni fogok, és élni akarok, és nem tudom, hogy miért, és
nem is érdekel, és nem tudom, hogy kiért; hogy ki ért?, – de az se számít, mert azért vagyok, hogy legyek, nem azért, hogy
kérdezzek, hogy okoskodjak, hogy egyek; NEM AZÉRT VAGYOK! Hanem hogy legyek.
És a fagyott idézett – az idézet – elküldte fagyott mosolyát a világba. És jé! Az sem volt fagyott! Jé! Megtudtam! A mosoly
se fagy meg. Se a szó, se a szemfény! A mosoly se.
Mi van még ilyen?! Nem tudom. De majd jön megint tél. Hideg. Gémber fagyhalál, némber a hóban, nejlonban. És akkor
majd egyszer megtudom... Mi lesz az vajon???… A lélek, a lélek? Nem, az nem lehet, az megfagy! Különben hogy lenne itt
az idézett? Különben valahol bent lenne! Nem?! A lélek – megfagy! De akkó… mi nem még? Jó így.
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Salus populi suprema lex

Azaz az állam érdeke az elsõ.
Csakhogy mit tesz itt a „populi”? Mert e szerint a nép java
mindenekelõtt. 
„Állam egyenlõ nép” koreográfiára?
A deus sive natura elv Spinoza és követõi szerint igaz: isten
egyenlõ a természettel. Vagyis nem áll fölötte.
Az állam így egyenlõ a néppel? Az állam maga a nép?
Nem biztos, hogy jó lenne. De biztos, hogy nincs így.
A nép felség, az állam eszköz, udvartartás. Az Udvar.
Mely azonban nem csupán honszeretõ vitézekbõl, lovagok-
ból, hercegekbõl áll, hanem fondorlatból, méregbõl, megtor-
lásból és akasztásból is. Fizetett udvarnokokból. Haszonle-
sõkbõl és besúgókból is.
A nép érdekét nem lehet abszolút értelemben meghatározni,
következésképpen védeni se lehet tisztán. Az érdek közve-
títõi az állam oszlopai. Ahány érdekük van nekik, annyifé-
leképpen jelenik meg megannyi népérdek. És az állam nem
dönti le a maga oszlopait, nem dönti le magát – ha csak le
nem döntik a megutált államot. Ez lenne a nép. Elzavarván
közvetítõit. Hogy tanácstalanul új kezekbe adja hatalmát,
melyért vérével fizetett.
A népet soha nem tanítják meg a közvetlen hatalomra. Ma-
gának pedig nincs ereje ilyen hosszú, fáradságos, hatalmas
tanulmányútra. Mire belejönne, éhes a gyerek, kiég a takar-
mány, omlik a bánya és lopják a szõlõt.
Ezért a legtöbb, sõt: minden állam vállveregetõen kérkedik
azzal, hogy szerényen õ a nép maga. 
Nincs konkurense. Szabadon hirdeti minden verseny sza-
badságát, mert az övét semmi sem zavarja. Ha ad, kegyet
gyakorol. Ha elvesz, másokért teszi. Dicsérni mindig õt
kell. 
A folyamatban tévedhetetlen, önmagát igazolja. A tévedés
csak utólagos, mások derítik ki. De az már egy másik „ál-
lam”. Más tülekedõk, más oszlopok. S az istenadta nép küzd,
fárad, izzad. Az õ álomállama gondoskodik róla, árnyékban
pihenve-hûsölve.
Szabadság csak akkor lesz, ha az állam minden pillanatban
kész önmaga korlátozására. De miért tenné ezt? Ne várd a
farkastól, hogy bárányként viselkedjék. Ha így van, nem lesz
szabadság egyelõre. Csak ami van, amiért már vér hullott,
azt kell tudni megtartani. Az állam soha nem hal meg, neki
csak az evilági van.
(Nem az a szabadság, amit adnak, hanem amit nem lehet el-
venni – mondta híveinek Orbán Viktor 2002. augusztus 30-án
este az MTV székházánál. Máig nem tudom, honnan szár-
mazik a gondolat, de zseniális: világos és kemény védelem-
re szólít fel.)

Paripáink

Paripáink jajt kiáltnak
Lábuk törött, egyszerre mind
Ménes rohan a palánknak
Szögesdróton ménvér virít

Paripáink, sereg egykor
Trónra röptettek bennünket
S prüszkölték, hogy a holttunkor
Hadak Útjára vezetnek

Paripáink, bárd fölöttük
Hitszegõ gyáva hentesek
Ez maradt csak az örömük

Ha a szügybe kést döfhetnek
Paripáink ezer éve
Paripáink ömlõ vére

Láthatár

S az ember, elmúltán, mit ad?
Fényre ébredõ álmokat.
Mert sosincs végsõ gyõzelem
Vér nem tobzódhat lelkeken

Korbács nem pusztít vágyakat
Éjbõl a hajnal megvirrad
A holnap mindig elöl fut
Jövõnket el nem adhatjuk

S bátor szellemünk vígan száll
Nincs véges a láthatárnál
Elcsábít az ég, a messze

És anyánk ujjongó üdve
Apánk tüzet éleszt, erõt
S hitünk vágtat testünk elõtt
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Borzalmas

Nem ismer
Nem is mer

Elszalad 
Így halad

Fennakad
Megszakad

Lehelet
Megszegik

Kenyerük
Kérgezik

Szavukat 
Elnyelik

Savukat
Vedelik

Jóllaknak
Reggelig

Éjüket
Kénezik

Kéjüket
Élezik

Férjüket
Szétszedik

Egymásnak
Engedik

Kutyáik’
Elverik

Szenvedik
Belükig

Kihûlni
Hûségig

Hõségben
Nyelvükig

Tövében
Elmetszik

Békeperspektíva

Háborúzik a föld
Dicsõség szomjazik
A béke könyörög
Miért nem alhatik

Szunnyadó akarat
Nyöszörgõ félelem
Horkantsál álmokat
A béke kényelem

Feldúlt a föld, vérzik
Árvák könnye mossa
Békéje tenyészik

Másokra nincs gondja
Bús béke, száraz fa
Gyökere kivágva

Humor az akasztófám

Úgy hullámzik a testem
Nézd, majdhogynem leestem
Van ott, ott lenn, valaki?
Kín, kéj, háj vagy valami
Ember, esõ, fellegek
Hason csúszva nem megyek

Patak, vér, homlok, leránt
Szó, csillagok, ki kiált?
Szerelem, tényleg!, szeret
Zárja végsõ szememet
Búcsúm combja tövében
Míg él, csók az enyémen
Utolsó szó, só, jog, vám
Állok az ördög vállán

Röhög az ördög-szajha
Csõdör túrt nõm ágyába
Mondom, hé, hulla testem
Hullámzásban esetlen
Ökör, a fûbe harap
Ökröm, nincs jóindulat

Szarvad büszkén hordozod
Mé vigyorog asszonyod’?
Hagyjuk, adjuk fel; már-már
a Jó vagy…, így vagy jó tán
Átölelt akasztófán†.
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Végrendlelet

Tányéromon kihûlt a lé
Pipa lett a lábam szára
Vihog rajtam az Ördög-né
Sörhasamon sakál álla

Idegsejtem finom falat
Bár vérem már fagyoska lett
Sírvermemben dunyha alatt
Dicsérgetem az életet

Betyár világom

Égesd az életet, táplálj újabb erõt
Tépd el a múltadat, teremts ifjú jövõt
Dúld fel a nyugalmat, vesd meg, ami békés
Vágd ki a gyökeret, legyen éles a kés

Öld meg, aki ölel, béklyót a kezére
Csillapítsd, ki szomjas: itassa meg vére
Kötelet a nyakra, ha szabad valaki
Nap és a föld között lógjanak ívei

Tüzet a városra, betyárok világa
Szegény legénynek nem kell a pandúr ura
Csizmáink patkolva, lovaink szél szárnyán

Halálos röhejünk zeng majd a fa ágán
S ha asszonytok közben új úrfit fialna
Kis kutyakölykötök vérünket felnyalja

Gyászvitézek

Miénk itt minden, férfiak
Szerelmeket ingyen adnak
S ha átok kísér utunkon
Lelkünk vidáman barangol

Nekünk égnek a csillagok
Értünk élnek a magzatok
S ha az Isten megbüntetne
Átszállunk a Szentlélekre

Cél vagyunk és megoldás is
Viharban erõs vitorla
Életünk nõkéztõl semmis

Ma is gyilkol még Danaida
Szent lobogónkon önzés áll
Ezer nõ sírjon gyászunknál

Hideg van valakinek

Egy vak életért harmonikál
Földre nyúl amott az alázat
Két kéz kér a kalapba krajcárt 
S a fákon röhögnek a varjak

Vadul dúl az életüres hon
A hazában, sok kis emberházban
Megvadultan senki sincs már otthon
Hideg futkos a csigolyákban

Borzong a nyár, nyárfa küszködik
Szélfútta világ, jegesedik
Rácsok mögött farkas jajt vonyít

Kocsis szidja lova istenit
Tavasz jönne, már eltûnt a tél
A kérgen ezer kis rügy vetél

Téli mese –  most esik

Hópehelyben az üzenet
Földre csábítja testemet
Szálldogáló hideg a lét
Keresgéli jövendõjét

Tétovábban, mint az álom
Hópehelycsók csüng a számon
Visszaszállna, már nem lehet
Páncélozza jéglelkemet

Titokban fogant üzenet
Libben, tágra nyitná száját
Megvallaná: mindig szeret -

Ló rángatja meg a szánját
Csilingelve kacag a hó
Jégbe gázol be a szánkó

Vigasz 

Nézem a tengert, fent, fölöttem
Forr, mint a homok, hol születtem
Kéke messze visz, csillagos vég
Babám szemében az enyém ég

Úszom a földön, mezõn, réten
Isten engem nézhet e percben
Fátyolként terül rám az élet
Babám teste nyitja az estet
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EUbabe baba

Emberek a piacon
Eladom, úgy akarom
Vigyék, vágják, nõbarom
Odadom mindkét lányom

Kupecok, hús eladó
Romtest, macsónak való
Országút, szenny s nõtahó 
Stricid magzatút-kaparó

Csonkok a romlás szirmán
Testük emberkoholmány
Vedd el, olcsó az ármány
Országimázs-találmány
Rendszerünk jelképe lett
Szabad sors kellett nektek
Állj meg repedt sarkodon
Óvszerrel AIDS-zászlódon

Egyszer majd gratis leszel
Kifacsart vén testeddel
Priccseken kérhetsz vigaszt
Csámcsogva a férfi gazt

S addig hívd Európát
S szülj neki sok ifjú lányt
S csábítsd szép országunkba
S szüzed vesd combjaikba
Egyesülj 

Félek, én, a balfék

Lankásan szakadt húsú nõk
Kézzel támogatott lógó hasak
Mellek, kolompok, tehéncsengõk
Hústornyok, rúzsszájak, rám rontanak
…
Én vagyok a te nyarad tele
Vén cigány ellopott hegedûje
Odú, melybõl kinyalták a mézet
Még nem is láttam a tolvajló kezet

Szarvam csücskére kakastollat aggatok
Új szemétdombokat igazságról faggatok
Ködbe veszik az él, mely arcomról világít
S egy kurtizán veti rám 3000 forintos szemeit

Holdsors

Hold keresi a párját az égen végtelen
Méhkirálynõ áll bosszút hímméheken
Egymaga húzza a vonót a tücsök a réten
A tenger mélyén a buja élet is fénytelen

Róvom a hosszútávfutó magányosságát
Élem a szirom ellen a tövis lázadását
A kozmosz magányát, nem leli hasonmását 
Üstökös néma hullásában az égõk szakadását

Hol a holnap?

Békét hoz-e vagy élezi kardját
Újszülöttet, vagy a héják nászát
Koromsötét lesz, s értünk vívja harcát
Átölel? – Rajtunk járja haláltáncát?

Merj szemembe nézni, te titkos alak
Mióta élek, fagyban is vártalak
Új ezredév, reményt a jó magyarnak
Harcok vérében megalvadt hadamnak

Unokáink, kik sírtak, kihantolnak
Szemükben a mi tüzeink lobognak
Virág nõ, hol a sírok domborultak

S nevünkbõl égre fonnak koszorúkat
Tûrtük a kórt, most tavasz lesz a vigasz
S a láncok helyén nõajak a tapasz

2001-2002

Tántorog a gyönyörû
Múltjában sok a szörnyû
Elvesztette mindenét
Kozmoszporban szép szemét

Részegen a mámortól
Bújdosna a gondoktól
Nem is sejti, mért küzdött
Népeket mért öldösött

Harmónia börtönben
Hátunk a késen hever
Vérünkbõl vizet fakaszt
Az Isten; testünk malaszt.
Légy szabad, magad vagy!
Meghalt már a gondolat
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Fele igaz, fele gaz

Félszegen élek, a másik felét te rágod
Rozsdavas étkem – hogy’ legyek a te acélod?
A célom szétfoszlik, a feleség megmarad
Riadtan kérdi, mért fél az egészség miatt

Azért – mondám, én! -, mert fél az, aki gyáva, jaj
S azt hiszi, férjet kapott egy egyházi joggal
Egész nem lesz, nem, soha, a felemás élet
Bukott angyalok nyomába sohase lépek

Ékes vétkek

Az Úr akarja, az Úr döntött így, nem vitás
De kinek vagy az Ura?
Nemzetek vágóhídján késhegyen a pusztulás
Szálem és alleluja

Kõbõl véste igazságát vagy kereszten kereste
Korán, Talmud, Biblia
Kegyetlenek lettek az imák, nehezék a szívekre
Felkel az ördög fia

Góliát eszik törpe vágyakat, az ûr röhögve figyel
A zsoltár átkot imád
Foglyokat ejt a még élõ, és a halott félve pihen
Temetõt tölt a halál

Oszama bin Laden hatezer vétlennel gyászt üzen
Igaz-szép szeretteink
Degeszre tömi háját a Lopakodó-gyártó kórüzem
Gyülekeznek vétkeink

Még vér

Miért vagyok oly hallgatag
Érzésem ha még felszakad
Mély sebek ûzött vadaknak
Kopók elõl ha rohannak

Miért szállt el nyugodalmam
Mélabúmmal mért maradtam
Kihûlõben az avarban
Holdvilágban vigasztalan

Harcoljon más az Istennel
Könnyû vérem még hígítom
Nem gyaloglok szemben széllel

A csókokat számba zárom
Aranypárnám hímezd gyorsan
Ifjú tüzes vérem’ hoztam

Törvénytelen

Nem hallgatok pártos imát, ólom a fülemben
Nem gágogom, vezér, vivát, golyó a szívemben
Nem bomlasztok õsparasztot, kasza kardja helyén
Nem rothasztok munkás voksot, sorsuk megértem én

Nem építek nõmbõl börtönt, csontját nem zúzzuk szét
Nem verhetik vasba bazalt testem véres kövét
Nem táncoltat kénye-kedvre a zúzmarás élet
Nem ordítok se bajt, se jajt, míg csillagon élek

Nem rajzolok keresztet se csecsemõk homlokán
Nem rettegek, hogy az ördög talpam alatt tüzel
Nem tágítok, mert fölöttem hatalmas órjás áll

Kezében tart, mint kis kölykét, és csak énrám figyel
Egy szóra; és hagyjuk már, nem maradt senkink sem
Körkörös lett a négyszög, a hit törvénytelen

Optimista pista

Lenyeltem száz boromat
Kivágtam õsz koromat
Homályba a fényemmel
Porban koszos kéjemmel

Megfagytam a szívemben
Elmúltam a szelekkel
Bitangoltam száz nõvel
Pimaszkodtam Istennel

Koldultam büszkeséget
Sose adtak eleget
Fehéren mint a halál
Az álmom kútban hál

Keresem a fényjelem
Csak a szemedben lelem
Elloptam szemed fényét
Kettõnk féltett reményét

Kóró vagyok, szirmom nincs
Szúrós lelkem minden kincs
Elgurulnak éveim
Száradnak gyökereim
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Lesújt-ó  

Kapaszkodunk, mint ócska busz
Fellegek szélén esõben
Szürke nedvek lent és ott fenn
Csak te maradsz halványkékben

Dadogunk is, mint a félénk
Kit az apja anyjáért vert
S ha rászólsz, menekül máris
Egész életében keccselt

Elhervadunk, nincs reménység
S nõ se vonaglik alattad
Már. Kimúlt a, …a dicsõség

Kinyúlt, mint a lusta nyálad
Arcod rángat, nyelved akad
Állítsd sorba a ráncodat!

Sötétlik

Én mindig csak érted dolgozom
Holdfényéjjel s rekkenõ napon
Békét, csókot, hû lányt keresek
Jutalmam bú, kaptam eleget

Lombok alatt szél vonyít: dalom
Elszállnék, de rajt’ ülsz szárnyamon
Dimenzióm, halhatatlan csoda
Vak térség: rám sújt Isten ostora

Gyûrûnk lánc lett, fogház így az otthon
Lerázzuk, vagy megfojt az unalom
Tûrj, tagadj, tilts, hangod csend veszi el

Könnyed sóvá szárad, lyuk a fényben
Adnám kincsem, a gyermek-holnapot
De múltam rám böffenti a poklot
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Alle Gória – glória nélkül

Ülök a fészek szélén, országom kicsiny lett
Lógatom a szárnyamat, tollam renyhén vedlett
Magasban ívelnék még, ám párom megetet
S tollamban a kis bolha megérti lelkemet

Mert mivégre?! – vértre vágytam, kardra, hazára
Hol az egérnek, ha lop, sas lesz a bírája
Vadászsólyom szab versenyt, nem ázott verebek
S nem akarnak egekben repülni az ebek

Fészkem a hazám, házam elveszett, más lakja
Bolhászkodom, rég még vágytam a tornyokba
Szél simítja arcom ráncát (csõröm éhség ura)

S a szemetet a földrõl mindig fentre fújja.
A koronán túl nap ég, szólít a végtelen
S bár szárnyam eltört, megyek!: repülök részegen

Nyomtalanul

Arcomon asszonyom nyoma

Hû, ki hitveséért él
Illatát lelkében hordja
S ura az örök remény

Szent énekként zeng az élet
A baj társam nem lesz
Akarat bókol hitének
Ugye újra élesztesz?



307

Gubcsi Attila: A házassági ajándékom



Két ifjú halála

Csillag fürdene a vízben, csillámokkal fényében
De a tó zord, hallgat, halál kacsázgat a mély vízben

A Hold csitítgatná, de ígérete most halvány-bágyatag
Szerelmes pár szorítja át egymást, elhagyták a Napjukat

Két gyönyörû ifjú számára elhalt a fény, csak a harang szól
Nem hallják soha többé, ha a megterített reggelhez madár dalol

A Nap önti milliárd kristályát, égõ tüzszikrát, hogy az élet ne féljen
A szerelem legyen hithû harcos, ha megfagy is köztünk minden a télen

Hideg a víz alja, gagyog-bugyog az iszap népe, mely nem látott még világot
A csillag ijedt fénye hátrafordul, vágtázva tenné meg vissza a lejárt évmilliárdot

Élettelen békébõl jött, vigaszra vágyott, ami csak a porszemnyi Földön bizonyítható
És most felszív, magába zár és elemészt egy csillagutakra vágyó szerelmet a piszkos tó
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Halk

Halk hangú hóhér a Halál
Zárt ablak a sírom falán
Evezõm kezembe szakad
Megyek, hová a Styx halad

Tovatûnõ tündérélet
Halhatatlan vad regények
Lassan elúszik mindenem
Árnyak csábítnak a ködben

Ringatóztam édes mellen
Harang zúgta dicsõségem
Gyõztes hadúr vert serege

Torkon akad az éneke
Ringatóztam éhes mellen
Rágcsáló zaj a szívemben

Isten csókja

Leemeltem egy-két csillagot
A szemem így oly szépen ragyog
Talpam alá szelet eresztek
Tátott szám kiáltja: vegyetek!

Hiszek a szónak, bár hitem nincs
A jónak, szemében szõke tincs
A teremtõ egyesülésnek
Csók-küldte isteni gyermeknek

Gúny, gá-gá

Gágog két lány, úgy szeretnek
A pénzemért ölre mennek
A pénzemért szeretnek csak
Árokparton lógó vágyak

Nyáron égnek, télen fagynak
Hordók mélyén tüzet raknak
Hordalék lét, szalma, bokor
Új lendület alkonyatkor

Egy mocskos kéz, kitátott száj
Forog a kör a lányoknál
Éhes élved hajszold, fater!

Tíz perc múltán másé a hely
Fagyában ég a szexbábú
Engedéllyel repedtsarkú

Isteni titok     

Oldódó feszület
Combodat keresztbe mért teszed?
Véráztatta szirmod
Közepét mért kellett kinyitnod?
Szétnyíló barlangban
Csókomnak júdáspénz íze van
Lágyékod kibomlott
Jajongott, mikor léket kapott
Melleden mellesleg
Az enyém reszketve repesget
Ajkad tátva, zihál
S feszülten combomra simultál



Szegény Jézus

Annyi Jézust láttam a földeken
Átalútnál várni a kereszten
Hol ember nem jár, a múlt elment
Csak Jézus vigyázza a Jóistent

Hû fia, szürke nagy vason vagy fán
S ritkán jut neki kicsiszolt márvány
Szél üvölt, esõ ver, a nap perzsel
A halott útra kel az emberrel?

Látom fáradt, megkínzott arcodat
Jégmarta oszlopon rozsdás szöget
Korhadt minden, üreg a test alatt

S az ács nem fedte be szívedet
Néha harang kondul, ki érti, kiért
Kereszt imádkozik a varjakért

Lent és fent, egyszerre

Tûzben alszom és a fényekben ébredek
Váram fokán éljeneznek a remények
Csatát nyertem, bár a vége vérrel járt
Ember embernek elvágta az akaratát

Most már az én dalom zeng,  hát szabad!
Fényemért letepertem könnyes dolgomat
Véremért cserében gyõztesnek kiáltanak -
Én tovább vérzem a gyászoló tudat alatt

Kint, fent, hangban, zajban vígság dalol
S majd még fizetni kell ezért is, gondolom
Most fürtöm száll az égben, páncélom erõs

És a lányok ajkán mámor s kéjvágyuk e mai hõs
Tûzben születtem, s kik vizslák voltak sorsomon
Megoldják jövõm, szoros kötéllel soros torkomon

Generációk

A fiú letépte apja csillagát az apja szemébõl
Helyette százszoros dicsõséget ragasztott oda
S nem értette meg az apa kicsorgó könnyébõl
Hogy nem lehet gyõzni s szeretni, ha nincsen csoda

Ködben

Mikor magamra húztam az tengernek habját
S cápákat vezettem a réten kantárszárral
Mikor bilincsbe vertem mindenki rút búbját
Gondoltam, már kezet rázhatok Krisztussal

Arcom harcban 

Harcokban születtem meg
Apám szava ajkamon
Anyám kardot és tõrt tett
Kezembe e hajnalon

Kihívtam – jöjj! – a sorsot
De gonoszul bámult rám
A szó ajkamra forrott
És kicsorbult a szablyám

A hatalmam én lettem
Elvesztettem kenyerem
Fejemen a koronám:

Vérmezõn akasztófám
Szavam egyetlen sóhaj
Isten, így bánsz a jóval?!

Anyaföldmeleg

Annyi földre vágyom
Anyaföld az álmom
Legyen végtelen nagy
Hol nem nyugszik a nap

Anyám öle meleg
Hogyha haza megyek
Szüljön újra s újra
Mindig hozzá húzva

Anyaföldön járok
Gömbburokban hálok
Hol nincs sarok, nincs él, hol a sötét sem fél

Szelíd árvalányhaj 
Kúszik az arcomban
Tündérkert illata, átölel földanya

Mézédes és fölösleges

Álmot ringat a karján
S az álommal tovaszáll
Angyalsereg, hajnalszó
Isten, igazságosztó

Tûz, fenn a hideg égen
Virágpor a mézében
Riadt szûz a karomban
Álomlány, némán, holtan
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Mindenszentek-kor

Nagyapám szépen nõ. Talán nagyobb lesz, mint éltében, ami-
kor csak nekünk volt nagy, amúgy nem ütötte meg a 160 cen-
tit, valahogy mégis hõs katona – négy év után már tizedes –
volt az elsõ világháborúban, a másodikat meg nem õ robban-
totta ki. Galícia, Isonzó, 
a muszka hadifogság – ezeket a különcségeket kívülrõl fúj-
tam picikoromban; nem is tudtam, mit.
Nagyapám meghaladja önmagát néhány éven belül. Már
most is vidáman, hangos szóval, virággal kezében üzen. Fõ-
leg virággal, tavaszi újrahajtás után egész évben. Oly nagy
bokor lesz, nem is gondolta. Igaz, anyámék gondját viselik.
Mi lesz, ha már nem?
Nagyapám megszokta a föld mélyebben fekvõ szagát Isonzó
szikláinál. Föld és szikla, sokáig ásták, mire beásták magu-
kat. Most szereti ezt a földet, a sajátja, homok. Alföldi isten
ez a föld. Már nincs 160 centi.
Viszont gyönyörû virág nõ ki belõle. Nagyapám szája széle
– mindig csibuk lógott benne, még azok után is, hogy ettõl
ott bõrrákot kapott – táplálja a virágot, tenyere az örökzöld
cserje tövét simogatja, s a hasára vette a nagy bokrot. Így
növekednek már vagy húsz éve.
Ha az ember megáll mellettük – akkor is, ha nem hívõ –, hin-
ni kezd az örökkévalóságban. Ha hindu hívõ, akkor az újjá-
születésben. Nagyapám ugyan soha nem hallott a reinkarná-
cióról – csöndös, békés ember volt, nem voltak nagy vágyai –,
nem is szerette volna, ha ilyen ésszerûtlen dolgokkal babrálják
a nyugalmát. A tehénnek hitt, a hajnali fejésnek, a kapának, a
kaszának, nagyanyámnak már kevésbé, õt mindig meg-
dünnyögte, ha Istenkérõl nyögdécselt. Persze nem is dünnyö-
gött, még azt se.
Most azonban reinkarnál. Melegíti a virág fagyott gyökerét
a tél végén; megfogja keze formálta csajkájában az alácsor-
gó esõt, álljon meg, innen már felfelé az út, az örökkön Nap
felé. Asszimilál az öreg.
Júniusban, a születésnapom tiszteletére virágba borítja a
sírját. Unokáink leborulnak – leborulnak, hé! -, mondaná,
ha ismerte volna a verseket és a felkiáltójelet. Észre se ve-
szi, milyen ritkán járok hozzá, soha nem foglalkozott azzal,
más mit csinál, úgy volt vele, biztosan jó az. Pedig a de-
mokrácia szó se esett ki soha a száján, nem is volt benne.
Tehát: kivirágzik nagyapám a születésnapomra. Én legalább-
is ilyennek látom. Leporolja a földet magáról, elõveszi a szép
fekete lajbit, amit nagyon kímél amúgy; a fekete csizmát,
amit már hatvan éve hord ünnepekkor; és – persze – fehér az
ing. Fölkel, szétnéz, a seprõvel gyorsan rendet teremt a sír
körül, akár van miért, akár nincs; a bokor leveleit megsimo-

gatja, elrendezi, összekuszálta a szél; a tarackot nem kapál-
ja, hanem a saját kezeivel húzigálja ki, különben újra nõne
végtelen és telhetetlen gyökerérõl – azt hiszem, nagyapám
legõsibb ellensége nem a talján volt, nem is a muszka, ha-
nem a tarack. Most legalábbis ezt irtja.
Büszke arra, hogy virág lett belõle, vénségemre, mondja. Ezt
sose gondolta volna, egyszerû ember volt õ, mint mondtam,
nem voltak nagy vágyai. De hogy virág legyek? Kicsikém –
mondta nekem; én aztán késõbb a nõimnek, ugyanezt. Kicsi-
kém. Mit adott volna a nagyanyám egy ilyen szóért. De asz-
szonynak nem jár a dicséret. Asszonynak hûség jár. Meg a
szája. Ezt nem a nagyapám mondta, ezt én.
Ilyenkor, mindenszentekkor nagyapám soha nem jön fel.
Nem szíveli az ünneplést. Soha nem volt benne része, mért
éppen most. Már. 
De ha majd elmegyünk, feljön, megcsókolja a lábunk nyo-
mát, elrendezi a virágainkat, hogy ne takarják egymást, hogy
tudja mindegyikrõl, ki hozta. Érdekes, most is milyen ke-
veset beszél? Mindig így volt, inkább mosolygott csak.
Mikor téeszesítették, körül és belül közel hetven éves volt –
azzal ijesztgették, hogy a kályhával melegítik fel, ráültetik,
mint Jani bácsit a szomszéd tanyában –, de mivel nem volt
duhaj ember, hajlott a szóra, mosolygott, aláírt mindent –
majd otthagyta az egész jajt, bejött a városba lakni. Hozta két
tehenét; Virág, Cukor. 
Akkor is mosolygott. Negyvennyolc kilósan. Csizmában,
sár nélkül.
Így november elejére abbahagyja a vegetációt. Rövidek a
nappalok, hosszú az éj, inkább kukoricát kezd morzsolni,
betakarja a szõlõt, kiszedi a száraz kukoricaszárat és bele-
rúg a közeledõ télbe, mert majd fázni fog, és lesz, hogy nem
tud kimenni hajnalban a tehenekhez a nagy hó miatt. Ki-
megy azért.
Ritkán jön fel, inkább mi megyünk le hozzá, mostanában
még csak elszórtan, aztán eljön majd az az idõ is, amikor tö-
megesebben, kart karba öltve, a család különbözõ tagjai el-
indulnak nagyapám földön túli, illetve hát földön inneni,
lenti virágoskertjébe kapálni, virágformát ölteni.
Egymagában sose szerette. Mi, unokái nyolcévesen belép-
tünk a kapálás szentélyébe, önként: szorgalmáért. Az öröme
a rügyek láttán, a nyíló életet símogató keze, maga a nyíló
élet is tetszett a májusi földeken. Õ volt a kapa mûvésze, ki-
lencvenkét éves korában is láttam még a homokon a tarack
elleni harcban.
Most inkább virágot nevel, önzetlenül, rendületlenül, télen
gyûjti az erejét, tavasszal-nyáron kiontja, s november else-
jén halkan azt mondja: Kicsikém. Újabban nõmtõl hallom.
Jólesik, de meg kell szoknom.

310



TARTALOMJEGYZÉK

311

Summa...............................................................................4.
Gubcsi A.: A vágy modellje...............................................5.
Élet éled .............................................................................6.
Arcpoétika ........................................................................ 6.
Csillagképem .....................................................................7.
Quousque tandem – Meddig még, jó Cicero?!................7.
Életjel a gyászbeszédben...................................................8.
Gubcsi A.: Életjel gyászruhában ......................................9.
A nép szavaz ott?.............................................................10.
Ti-tá-tá-ti-tá......................................................................11.
Örök szerelem..................................................................11.
Végtelen szeretõk ............................................................11.
A szabadság ára ...............................................................12.
8 gõgicsélés .....................................................................12.
Életünk, a halál................................................................13.
Gyõrfi Sándor: Szent István szobor (részlet) .................14.
Elõd és Botond (fotók) ....................................................15.
Pedig a költõ nem kéri ezt ..............................................16.
Bemelegítek (Közönytõl remeg a remek lét) ................17.
A záróra ára .....................................................................18.
Égi intés ...........................................................................19.
Vasmarka fél deka ..........................................................20.

Elsõ könyv
Valaki dobog a szívemen ..............................................21.

Gubcsi A.: Szívügyek.......................................................22.

Belsõ fény ........................................................................23.
Gubcsi A.: Egy furcsa lány .............................................23.
A hûség bére ....................................................................24.
Kezemben az alkony.......................................................24.
Kell...................................................................................24.
Zsoltárom.........................................................................24.
Kinyílik-e a néma, vak kagyló?......................................25.
Az élet túlsó oldala is él..................................................26.
Itt vagy ott vagyok ott? ...................................................26.
Valaki engem is köszönt .................................................26.
Az én kis szívem... ..........................................................26.
A szívem... .......................................................................26.
Ugye nem, ugye soha .....................................................27.
Hová megy a horizont? ..................................................28.
Egyetlen pillanat – derengésben ....................................29.
Isten fia ............................................................................30.
Fent és lent.......................................................................30.
Fent és lent, ugyanakkor .................................................30.
Mindig más .....................................................................31.
Remény ...........................................................................31.

Majd elválik ....................................................................32.
Gubcsi A.: Elválik, persze...............................................33.
Az én szívem... ...............................................................34.
Üss tökös! ........................................................................34.
Mégis él még öröm .........................................................34.
Csillagvilág......................................................................34.
Ne tudd, soha...................................................................34.
Fázik a virág ....................................................................34.
Máma elég .......................................................................35.
Egy tündér estje ..............................................................35.
Pax. Búcsú a szerelemtõl ...............................................35.
Tejúton .............................................................................35.
Kicsike madárkánk (Élt egy cinkénk…)........................35.
Marathon..........................................................................35.
Legelõn, tengeren, álomban............................................36.
Szextettek.........................................................................36.
Lidérces szerelem............................................................36.
Halk hajsza ......................................................................36.
Száz év után is.................................................................36.
Nõ nõ ...............................................................................36.
Adj....................................................................................37.
Uram ................................................................................37.
Jóban, rosszban ...............................................................37.
Napsugár .........................................................................37.
Édes virágim, mind ........................................................37.
Esti bárd, bánattal............................................................38.
Hajnali lány .....................................................................38.
Szunnyadj, éj ..................................................................38.
Melisszosz – Avagy: a létezõ létezik..............................39.
Megjöttek a fecskék ........................................................40.
Hõs, buta katonák............................................................40.
Mohó................................................................................40.
Áldozás ...........................................................................40.
Mi ez középen? ...............................................................40.
Örökké kék marad a mély is ..........................................40.
Végre zengõn szólhatna ..................................................41.
Kibírom addig ............................................................... 41.
Szerelemkertben ..............................................................42.
Megtaláltam békés otthonom..........................................42.
Annyi minden megtörténik.............................................43.
Éljünk Napról Napra –....................................................43.
Gubcsi A.: Testvérünk, Tibor ..........................................44.

Szemben, a szemben.......................................................45.
Gubcsi A.: Sommásan .....................................................45.
Kezedben ........................................................................46.
Szembõl szembe .............................................................46.
Fény a párnán .................................................................46.



Ha ....................................................................................47.
Vége ................................................................................47.
Elérsz ..............................................................................48.
Igazán szeretlek ..............................................................49.
Egymás szemébe bújva ..................................................50.
Szoló-szonett ..................................................................50.
Lyukas .............................................................................51.
Végre vége.......................................................................51.
Tenyeremben, szívedben ezer év ...................................52.
A haza fele ......................................................................52.
Ébredés ...........................................................................53.
Jó lesz, ne félj .................................................................53.
Kallódó kajla ..................................................................54.
Öl ....................................................................................55.
Sorsaink ..........................................................................55.
Két év ..............................................................................56.
Ó.......................................................................................56.
Karcsú hajnal ..................................................................57.
Húsvét 1999 ....................................................................57.
Itt vagyok ........................................................................57.
Más .................................................................................58.
Szétszakadt szivárvány ...................................................58.
DRÁGA ASSZONYOM, elõször, ...............................59.
DRÁGA ASSZONYOM, másodszor, ..........................59.
DRÁGA ASSZONYOM nincs többször .....................59.
Kisherceg-dal Leánkámnak ...........................................60.
Dal a fiúhoz ....................................................................60.
Héjanász az avaron ........................................................60.
Csitt .................................................................................60.
Egy szép Valentin-nap ....................................................61.
Oltár elõtt-után ...............................................................61.
Igen .................................................................................61.
Élénkül a szívem .............................................................61.
Mindig remény ................................................................62.
Fiaimhoz ......................................................................... 62.
Tavasz a magasban..........................................................62.
Egy ismeretlen szó ..........................................................63.
Haza .................................................................................63.
És......................................................................................63.
Még mindig ....................................................................63.
Hiszek .............................................................................63.
Új világ születik ..............................................................64.
Hímzett élet .....................................................................64.
Gubcsi A.: Hímzés, minta ...............................................65.
Gubcsi A.: Álom nélkül ...................................................66.

Szerelem, szereled...........................................................67.
Gubcsi A.: kalap alatt .....................................................67.
Amikor besüt a Nap ........................................................68.
Csendes éj........................................................................69.
Gubcsi A.: Fényben.........................................................70.
Ellenfényben ...................................................................71.

Esküszünk........................................................................72.
Fény, hó, sír ....................................................................73.
Búcsú ...............................................................................73.
Asszonysors ................................................................... 73.
Méz .................................................................................73.
Illúzió.............................................................................. 73.
Gubcsi A.: .......................................................................74.

Szextett.............................................................................75.
Gubcsi A.: Egy magyar Rodosz szigetén........................75.
Az élvezet megcsal, a lehetõség nem.............................76.
Kréta ...............................................................................77.
Legyek .............................................................................78.
Gubcsi A.: Darázsfészek .................................................79.
Reálkaloda ucca 3. .........................................................80.
Múzsa ..............................................................................81.
Elmosódott arcÉL ...........................................................82.
Mellhalmon......................................................................83.
Az élet pirospozsgás mezsgyéjén, …, vagy hol ............84.
Gubcsi A.: A pirospozsgások ..........................................85.
Erotománia ......................................................................86.
In memoriam…...............................................................86.
Tavasz, Bp. ..................................................................... 86.
Nyár, Bp...........................................................................86.
Könnyû vér .....................................................................86.
Mámorító ........................................................................86.
Gubcsi A.: Szív ................................................................87.
Testérés ........................................................................... 88.
Távolban .........................................................................88.
Dombhajlatok ..................................................................88.
Két virág ......................................................................... 88.
Õsz, Bp.: Esküszünk…, … hogy rab legyek ................88.
Szerelem, szabadsággal .................................................88.
Ágyvár ............................................................................89.
Ágy-ék ............................................................................89.
Babáknak ........................................................................90.
Szeretlek ÉKA ................................................................90.
Tévedés ...........................................................................90.
Duett ...............................................................................90.
Búcsúillat a levegõben ...................................................91.
Mozdulatlanul .................................................................91.
Lányláng .........................................................................92.
Örökké ............................................................................92.
Career ..............................................................................92.
Szívem ............................................................................92.
Rózsám ...........................................................................92.
Cím nélkül. Nincs címem ...............................................93.
Félek.................................................................................93.
Gubcsi A.: A kalap öltöztet .............................................94.

Könnyû könnyben ..........................................................95.
Gubcsi A.: Kétségben......................................................95.

312



Fölfelém a Földrõl.......................................................... 96.    
Egy villanás .................................................................... 96.
Az kell .............................................................................97.
Orgonaillat ......................................................................97.
Tavasz hasad ...................................................................97.
Egyetlen ..........................................................................98.
Tétova tagadás ................................................................98.
Szavak .............................................................................98.
Átvergõdöm hozzád .......................................................99.
Baj ...................................................................................99.
Két szó ............................................................................99.
Válás ..............................................................................100.
Párbeszéd ......................................................................100.
Fiam ...............................................................................100.
Meglestelek....................................................................100.
Gubcsi A.: A gyûrû jegyében ........................................101.
Eszem ............................................................................102.
In memoriam ................................................................102.
Kezdõdik .......................................................................102.
Tessék ...........................................................................103.
Benned ..........................................................................103.
Létkép ...........................................................................103.
Minden más ..................................................................104.
Bújok ............................................................................104.
Fél .................................................................................104.
Pár .................................................................................104.
Kebledben .....................................................................104.
Közel a testben .............................................................105.
Kegyet ...........................................................................105.
Léthatárzár ....................................................................105.
Hold-hû .........................................................................105.
Tetõtõl talpig..................................................................106.
Milyen nagyon kár ez így .............................................106.
Rózsa..............................................................................106.
Ördögûzés .....................................................................106.
Szivárványban ...............................................................106.
Jó, jó, jó .........................................................................106.
Tûn(õd)és.......................................................................107.
Kék ................................................................................107.
Égi áldás ........................................................................107.
Suta kis szegényem...................................................... 107.
Valaki meghalt ............................................................. 107.
Itt maradunk ..................................................................107.
Karácsonyi dal 2002-ben............................................. 108.
Köszöntõ........................................................................108.
Öröklétben .....................................................................108.
Ahová ............................................................................108.
Élethalál .........................................................................108.
Lesben............................................................................109.
Választás elõtt ............................................................. 109.
Kétszáz év .....................................................................109.

Húsz év múlva… így emlékszem majd rá...................109.
Feketén...........................................................................110.
Küszöbön van................................................................110.
Hajnal.............................................................................110.
Búcsú, éj.........................................................................111.
Érzéki ............................................................................111.
Te és én ..........................................................................112.
Szöszi, drága..................................................................112.
Házas ág.........................................................................112.
Enyém ...........................................................................112.
Özvegyszer ...................................................................112.
Dicsõség az ég alattinak ...............................................113.
Égj, táj ...........................................................................113.
Csóró kóró ....................................................................114.
Így hát: ..........................................................................114.
Kezdetben vón az… .....................................................115.
Csatáink ........................................................................115.
Ördögkör .......................................................................115.
Sugárveszély .................................................................115.
Édes kicsi nõm .............................................................115.
Vágyláz .........................................................................115.
Az Ismeretlen Lány sírjánál .........................................116.
Illatok .............................................................................116.
Gyermekeim .................................................................116.
Arc-harc ........................................................................116.

Második könyv
Hon, otthon ..................................................................117.

Gubcsi A.: Csendesen ...................................................118.

A határtalan haza, szeretet ..........................................119.
Gyõrfi Sándor: Szent István szobor..............................119.
Gubcsi L. – Szabados Gy.: Kun himnusz ....................120.
Jó kedvedben teremtettél… újra ..................................122.
Haza ..............................................................................123.
Ezeregy évszaka meséi ................................................124.
Fel, támadás ..................................................................124.
475 éve ..........................................................................125.
Szeretteim .....................................................................125.
V. ...................................................................................126.
Lapsus memoriae .........................................................127.
Nõ, toll és fegyver nélkül..............................................127.
Kiskun ámen .................................................................128.
Kuruc vagyok ...............................................................129.
Ki nevet a végén? .........................................................130.
Verso .............................................................................130.
A nincs csen ..................................................................130.
Isten szíve .....................................................................130.
Szép halál .....................................................................130.
Életszíneim ...................................................................131.

313



Elõd fiamnak .................................................................131.
Igy, így ..........................................................................132.
Magyar nagyi ...............................................................133.
X exmarxista ................................................................134.
C. egyetemi tanár .........................................................135.
Az öreg paraszt és az ég ..............................................136.
Gubcsi A.: És az égen...? ..............................................137.
Isonzó, vi-gyázz! ..........................................................138.
Egyszerûen haza ...........................................................138.
Gubcsi A.: Az öregem igaz álma, a valóság ................139.
A festõ ...........................................................................140.
A vén zászlótahó ..........................................................141.
Éhség ............................................................................141.
Elemek ..........................................................................141.
Pénzbûz .........................................................................141.
Állj meg ........................................................................142.
Estapa-csillag ................................................................142.
Kovács Ági ...................................................................143.
Hol a mi grófnõnk, Zrínyi Ilona? ................................144.
Az ifjú Rákóczi testvérek ............................................145.
Fejedelmi végrendelet ..................................................146.
Kiskúnia, kishaza .........................................................147.
Ó, ó ...............................................................................147.
Húsvét két kiskomával .................................................148.
Apa keze .......................................................................149.
Ki kun ...........................................................................150.
Hazámmal .....................................................................150.
A rend és én ..................................................................150.
Menj ..............................................................................150.
Elõre ..............................................................................150.
Add tovább ...................................................................150.
Nincs (mit) ....................................................................151.
Itt és most .....................................................................151.
Kutyák ..........................................................................151.
Kiért? ............................................................................151.
Bona pace, Bonaparte ..................................................152.
Orbis romanus ..............................................................153.
Jaj ..................................................................................154.
Torzó jog .......................................................................154.
Lege artis ......................................................................154.
56 ..................................................................................155.
Október 23 után ............................................................156.
Kérdõn néz rám az odaliszkem: Juróp ........................157.
Haza szerelem ..............................................................158.
Könyvlevél Jókai Annának...........................................158.
Süket egypárbeszéd ......................................................159.
Epikum .........................................................................159.
Foszlány ........................................................................159.
Mindenütt velem ..........................................................159.
Társadalom ...................................................................160.
Befejezett jövõ ..............................................................160.

Magyar vagymuk .........................................................160.
Gazda-ság .....................................................................161.
Jobbra jobb ...................................................................161.
Erdélyi dalok ................................................................162.
Magyarul .......................................................................166.
Történelemkönny .........................................................166.
Éles ...............................................................................166.
Mi ez hát? .....................................................................167.
Erõ .................................................................................167.
Kárpótlási jegyüzérek ..................................................168.
Cselédlány ....................................................................169.
Béke bent ......................................................................169.
Talpas vagyok ...............................................................170.
Kormány .......................................................................170.
Magóg fiai ....................................................................171.
Itt hol? ...........................................................................171.
A Tejúton ......................................................................171.
Új urak ..........................................................................171.
Klán a pusztán ..............................................................172.
Ugar ..............................................................................172.
Báb ................................................................................172.
Áldás .............................................................................172.
Téli halál .......................................................................172.
Két öreg ürge ................................................................172.
Három nemzedék – s mi van utána? ...........................173.
Ó, kommunikáció .........................................................174.
Spárta vagy Athén? ......................................................175.
Krisztus .........................................................................176.
A gravitáció animációja ...............................................177.
Gubcsi A.: Hanyagul a világnak ..................................178.

Álomarcúak .................................................................179.
Gubcsi A.: Kutyahûség .................................................179.
Pohár ..............................................................................180.
A sörér............................................................................180.
Álomarcú ......................................................................181.
Késõ uram ....................................................................182.
Ballag a ballada ............................................................183.
Tenyérjóslás ..................................................................183.
Virágok közt .................................................................184.
Magamban ....................................................................184.
Újra a pusztán ...............................................................184.
Tájkép ...........................................................................184.
Proletár alom ................................................................184.
Finis sanctificat media – és az eszköz szent ...............185.
Arcunk harcban .............................................................186.
Menny-hely ..................................................................187.
A vágy hídja ..................................................................188.
Gubcsi A.: Meddig? ......................................................189.
A szabadság hídja..........................................................190.
Az Illés tüze ..................................................................191.

314



Ellentét ..........................................................................192.
Végtelen sors ................................................................192.
Al-földim ......................................................................192.
Csak hajnal ...................................................................193.
Pia-dal, via-dal .............................................................193.
Kár, kár .........................................................................193.
Fel, le ............................................................................193.
Gyõzzük? ......................................................................193.
Szív ...............................................................................193.
Isten háta .......................................................................194.
Húha! Ho-ó! .................................................................194.
Hé, béke! ......................................................................194.
Brrrr! .............................................................................194.
Könnykorty után ..........................................................194.
Ellentettben ...................................................................194.
Mázsás szívvel .............................................................195.
Jövõ ...............................................................................195.
Nem nyíló kapuk ..........................................................195.
Akard, s úgy lesz ..........................................................195.
Az elveszett paradicsom – A visszanyert paradicsom... 196.
Palimadárember ............................................................197.
Lágy lány leszek ...........................................................198.
Gubcsi A.: Pofon ...........................................................199.
Hontalan otthon ............................................................200.
Pici, apuci .....................................................................201.
Gurgula .........................................................................202.

X exember ....................................................................203.
Gubcsi A.: Jókedv..........................................................203.
A kapás. A világ kezdete (1.) .......................................204.
Tinikém, kis barátom (2.) ............................................205.
A zöldséges lány lesimítja görögdinnye mellét (3.) ....206.
Hogyan törjük meg a nõk tejjhatalmát? (4.) ................207.    
Családi állapota: nõk (5.) ..............................................208.
Gubcsi A.: Betyár lány..................................................209.
Halványodik (6.) ..........................................................210.
Õszbe vegyülõ fejjel (7.) ..............................................211.
Gubcsi A.: Az igazi magány..........................................212.
A kaszás. A világ amonnan (8.) ...................................213.
Szegény híd ..................................................................214.
Ss-se-mmi .....................................................................215.
Két ember .....................................................................216.
A nyugalom bére ..........................................................216.
Lélegzõ lelkek ..............................................................217.
Papa, fia ........................................................................218.

Sosincs vége .................................................................219.
Gubcsi A.: Önarckép.....................................................219.
Hol az Ott? ...................................................................220.
Hiszek egy...  (Gondolatok Félegyházán) ...................221.
Ének a sziken ................................................................222.
Gubcsi A.: A sziken .......................................................223.

Nem gond .....................................................................224.
Ott és akkor ..................................................................225.
Ide lélek, oda lélek, addig tartson, míg én élek ..........226.
Amygdala – ahonnan a könny és az ölelés ered .........227.
Sírok; én sírok ..............................................................228.
Pacis condicio ...............................................................229.
Világító vakablakok .....................................................230.
Az utolsó percek ...........................................................230.
Átbillenni, átlibbenni, átbillenni…  .............................230.
Fortuna humana. Lassan megyek ................................230.
Gubcsi A.: Szélfútta sorsok ...........................................231.
Újra kezdõdik minden ..................................................232.
Gubcsi A.: Szerelmünk, balatoni naplemente ..............233.
Sírugar ..........................................................................234.
Természetes ..................................................................234.
Apa – én és az enyém ..................................................235.
Bombajó .......................................................................235.
Álomkor ........................................................................235.
Itt csitt! ..........................................................................235.
Jó is, rossz is .................................................................235.
Asszonyok kedvencei ..................................................235.
Fõnixmadár sem leszek már ........................................236.
Lánctalpam libeg ..........................................................236.
Rock and… rázz, láz! ..................................................236.
Csõlátás .........................................................................237.
Budára! .........................................................................237.
Azúr a zûr .....................................................................237.
A sereg ..........................................................................237.
Égtem, mint a fáklya – s most? ...................................237.
Esõembertelen ..............................................................237.
Lazítani .........................................................................238.
Prológus ........................................................................238.
Õsz ül ............................................................................238.
A zûr az úr ....................................................................238.
Hosszú kéjek éjszakája ................................................238.
Este, estedben ...............................................................238.
Nincs vissza ..................................................................238.
Grotex ...........................................................................239.
Szívgipsz .......................................................................240.
Mért ...............................................................................241.
Szirom a szirten ............................................................241.
Királyok nép nélkül ......................................................241.
Esõben ..........................................................................241.
Az ûr az úr ....................................................................241.
Nem tudom ...................................................................241.
Pehelykönnyû fajsúly (Hópelyhekben a lelkek) .........242.
Pogány dal ....................................................................242.
Ördögi ...........................................................................242.
1 darab arab/6 darab arab/60 darab arab. ALIUS........242.
Nincs haladék ...............................................................242.
Vágyalom .....................................................................243.
Égéspontomon ..............................................................243.

315



Nem írok már: sírban sírok ..........................................243.
Elsõ visszhang ..............................................................243.
Második visszhang .......................................................243.
Nyugágy, mélyben .......................................................243.
Hervadó virradat ...........................................................244.
Váram helyén árok .......................................................244.
Büntetés ........................................................................244.
Jaj a legyõzõknek .........................................................244.
A kivert eb békés ..........................................................245.
Grófi szérû, kékvérû .....................................................245.
Végsõ csend ..................................................................245.
Alföldemen ...................................................................245.
Carpe diem ...................................................................246.
Ady-álmom ...................................................................246.
Félek, a nagykaszás megjön ........................................247.
Apródka ........................................................................248.
Jó napot, lelkem! ..........................................................249.
Tûzgyermekem .............................................................250.
Õsz ................................................................................251.
Édes úr ..........................................................................251.
Éljenek mások ...............................................................251.
Megyek már .................................................................251.
Álom egy görög szigeten .............................................251.
Gubcsi A.: Csakhogy út nincs.......................................252.

Harmadik könyv
Koldus Operabál – Újgazdag szegények ................253.

Gubcsi A.: Utca s kõ .....................................................254.

Nyomor nyomán ..........................................................255.
Gubcsi A.: Egy kis fény.................................................255.
Kukackirály ..................................................................256.
Istentelenül ...................................................................257.
Egy szó .........................................................................257.
Az új munkásosztály dala ............................................257.
Sejtem már ....................................................................258.
Fél kékvér .....................................................................258.
Lent és fent ...................................................................259.
Csillagok, csillagok... ...................................................259.
Titok ..............................................................................260.
Üdvöm ..........................................................................261.
Bor, dal .........................................................................261.
Koldusbánat ..................................................................262.
Mi ..................................................................................262.
Koldusszó .....................................................................262.
Tiszta koldus vagyok ...................................................262.
Vidék kontra? ................................................................262.
Látó szög ......................................................................263.
Érdemei szerint .............................................................263.
Karrier ...........................................................................263.

A hunyó ........................................................................264.
Társad a lom .................................................................264.
Vissza ............................................................................265.
Záróra ............................................................................265.
Kenyerünk ....................................................................265.
Tegnap jobb lesz ...........................................................265.
Egyvelegesen ................................................................266.
Vagány ..........................................................................266.
Avas vas ........................................................................266.
Haverem, haverem .......................................................267.
Szivárvalány ..................................................................267.
Porpárlat ........................................................................268.
Gubcsi A.: Ámor már horkol ........................................269.
Porban a bor szíve ........................................................270.
Koldus álom .................................................................270.
Õsz el õsszel! ................................................................271.
Bú búcsú .......................................................................271.
Mennyi, mennyi ...........................................................271.
Fehér lesz a sorsom ......................................................271.
Kivagy, ki vagy, kolduskám? .......................................271.
Isteni csillagok után, szabadon ....................................271.
Mélabú ..........................................................................271.
Ez történt ......................................................................271.
Magány .........................................................................272.
Zárva .............................................................................272.
Vágy nõ ........................................................................272.    
A jégcsap szív ...............................................................272.
Húsvér ...........................................................................272.
A Duna baja ..................................................................272.

Szabad vadak – meg a tökös tõke ..............................273.
Gubcsi A.: A nyavalyás .................................................273.
Munkásparaszt kiscsávók (A kezdetem) .....................274.
4 nap, amely megrengette az országot (A végzetem)..275. 
Dé, kettõ nulla... ...........................................................282.
A gyurcsánycsíny ..........................................................283.
Pecsétet a szenvedésre ..................................................284.
A tõke baksisa................................................................285.
Magamnak, a tükör elõtt, 2004. nov. 4. .......................286.
El nem múló merengésben ...........................................287.
Demokrácia, démoni ....................................................287.
Elégia ............................................................................288.
Dologra .........................................................................288.
Mi mi? ..........................................................................288.
Csak azok .....................................................................288.
Királyi karrier ...............................................................288.
A város vérén ................................................................288.
A címzett ismeretlen .....................................................288.
100 éve ..........................................................................289.
Emlék nélkül ................................................................289.
Haza, szeretet! (Kórus, felszólító módban) ..............................289.

316



Setét ..............................................................................290.
Cigányvágy ...................................................................291.
Voks ..............................................................................291.
1656 – 2005 ..................................................................291.
A forr a dalom nevében ...............................................291.
Repül a remény ............................................................291.
Sír a kõ  ........................................................................291.
Jász ól ...........................................................................292.
Milyen könnyû .............................................................292.
Mint ...............................................................................292.
Beszélgetés a tavasszal  ...............................................292.
Sorscsapások ................................................................292.
Aszfaltbetyárdal delíriumban ......................................292.

Nincs élet a nejlonon túl is .........................................293.
Gubcsi A.: Ökölre..........................................................293.
Lakatlan életek .............................................................294.
A… szíve… megfagy… ott ........................................295.
Hoppááá!!! Hopp!!! Pá ................................................296.
Tél, Bp. .........................................................................297.
Öregeim ........................................................................297.
Azért még fény vagyok ................................................297.    
Szabad, gyilkos  ...........................................................298.
Megyünk elõre az idõben. És a térben is. ...................298.
Szabad? Vers! Éppen hangosan gondolkodom
a dunyha alatt... ............................................................298.
Bajnokom! ................................................................... 298.
Fagyott kutyaláb ...........................................................299.
Tölt e lék .......................................................................299.
Sír fölött a Lenin-összessel ..........................................299.
Jó így .............................................................................300.
Salus populi suprema lex .............................................301.
Paripáink .......................................................................301.
Láthatár .........................................................................301.
Borzalmas .....................................................................302.
Békeperspektíva ...........................................................302.

Humor az akasztófám ..................................................302.
Végrendlelet .................................................................303.
Betyár világom .............................................................303.
Gyászvitézek ................................................................303.
Hideg van valakinek ....................................................303.
Téli mese – most esik ..................................................303.
Vigasz ...........................................................................303.
EUbabe baba ................................................................304.
Félek, én, a balfék ........................................................304.
Holdsors ........................................................................304.
Hol a holnap?  ..............................................................304.
2001-2002  ....................................................................304.
Fele igaz, fele gaz ........................................................305.
Ékes vétkek  .................................................................305.
Még vér  .......................................................................305.
Törvénytelen .................................................................305.
Optimista pista  ............................................................305.
Lesujt-ó  ........................................................................306.
Sötétlik  .........................................................................306.
Alle Gória – glória nélkül.............................................306.
Nyomtalanul .................................................................306.
Gubcsi A.: A házassági ajándékom..............................307.
Két ifjú halála ...............................................................308.
Halk ...............................................................................308.
Isten csókja ...................................................................308.
Gúny, gá-gá ..................................................................308.
Isteni titok .....................................................................308.
Szegény Jézus ...............................................................309.
Lent és fent, egyszerre .................................................309.
Generációk ....................................................................309.
Ködben .........................................................................309.
Arcom harcban .............................................................309.
Anyaföldmeleg .............................................................309.
Mézédes és fölösleges ..................................................309.
Mindenszentek-kor .......................................................310.

317

A kézirat lezárva: 2004. december 2-án
Sors 4 sorban

Szürke hamuvá porladt szét a szeretet
Lelkem alszik már, elhagyja hûlt testemet
Szemembõl a világot csendben ellopták
Ki lesz, ki siratja múlt korát, halottját



318

A Magyar Mûvészetért-díjat kapták 1987-2005 között 

Ágh István
Almási Tamás
Annus József
Asszonyi Tamás
B. Nagy László
Balikó Tamás
Balla Demeter
Balogh Miklós
Bella István
Berecz András
Bereg-Szabolcs-Szatmár 

megye Építész Kamara
Bereményi Géza
Bessenyei Ferenc 
Bódy Gábor
Borbándi Gyula
Borbás Tibor
Bozay Attila
Böszörményi Géza
Bródy János
Bubik István
Bucz Hunor
Buda Ferenc
Búza Barna 
Cantemus Kórus
Cziffra György
Czimer József
Cseres Tibor
Cserhalmi György
Csete György
Csomós Mari
Csoóri Sándor 
Darázs Árpád
Dienes Gábor
Dobos László
Dohnányi Ernõ
Domonkos István
Dresch Dudás Mihály
Dubrovay László
Duray Miklós
Eperjes Károly
Esterházy Péter
Fábri Zoltán
Farkas Árpád
Farkas Zoltán
Fehér Ferenc
Ferencz István 

Finta József
Fodor Antal
Fodor Sándor
Foltin Jolán
Földi Péter
Gál Sándor
Garas Dezsõ
Gergely András
Ghymes Együttes
Gink Károly
Gombos Gyula
Grendel Lajos
Gulyás Dénes
Gulyás György
Gulyás Gyula
Gulyás János
Gyarmathy Tihamér 
Gyarmati Lívia
Gyõrfi Sándor
Györgyfalvay Katalin
Gyõri Balett
Gyulai Líviusz
Gyurkovics Tibor
Halmos Béla
Hamvas Béla
Harag György
Havasi István
Herceg János
Herendi Porcelán-manufaktúra Rt.
Hervay Gizella
Honvéd Együttes
Huszárik Zoltán
Ilia Mihály
Illyés Kinga
Imre Zoltán
Jancsó Adrienn
Jankovics Marcell 
Jaskó István
Jókai Anna
Juhász Ferenc
Jurcsik Károly
Kaján Tibor
Kaláka Együttes
Kallós Zoltán
Kányádi Sándor
Kardos István
Karsai Zsigmond

Keleti Éva
Kerényi Imre
Király Ernõ
Király László 
Kobzos Kiss Tamás
Kocsár Miklós
Kocsis Imre
Kocsis Zoltán
Kokas Ignác
Koltai Lajos
Kondor Béla
Korniss Péter
Kós Károly Egyesülés
Kovács József
Kozák András
Kõ Pál
Kubik Anna
Kubinyi Anna  
Kuncz László
Kunkovács László
Kurtág György  
Lajkó Félix
Lászlóffy Aladár 
Latinovits Zoltán
Lázár Ervin
Lehóczky János
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Lohinszky Loránd
Makovecz Imre
Mányi Ép. Stúdió
Márai Sándor
Markó Iván
Martin György
Marton László 
Melocco Miklós
Mensáros László
Mészáros Ági
Mészöly Miklós
Mocsár Gábor
Molnár Edit
Muzsikás Együttes
Nádas Péter
Nagy Ervin
Nagy Gáspár
Nagy József (Josef Nadj)
Nagy Kovács Mária
Nagy László
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Nagy-Kálózy Eszter
Nemeskürty István
Németh Ildikó 
Novák Ferenc
Olasz Ferenc
Ópusztaszer
Orosz János
Ökrös Zenekar
Páll Ágoston
Páll Antal
Páll Magdi
Páskándi Géza
Péreli Zsuzsa
Péterfy László
Popova, Aleszja
Püski Sándor
Ráckevei Anna
Ragályi Elemér
Ratkó József
Reneszánsz Rt.
Rózsa György
Ruszt József
Samu Géza
Sánta Ferenc 
Sára Sándor
Schéner Mihály 
Schiffer Pál

Schinágl Gábor
Schrammel Imre
Sebestyén Márta
Sebõ Ferenc
Seregi László
Sík Ferenc
Siklós Mária
Sinkovits Imre
Somogyi Gyõzõ
Somogyi József
Spiró György  
Sütõ András
Sváby Lajos
Szabados György
Szabó István 
Szabó Szilárd 
Szabóky Zsolt
Szakonyi Károly 
Szalay Ferenc
Szántó Tibor
Szécsi Margit
Székely János
Szervátiusz Tibor
Szilágyi Domokos
Szirtes Ádám
Szokolay Sándor

Szörényi Levente
Szõts István
Taub János
Téka Együttes 
Tímár Sándor
Tiszatáj
Tolnay Klári
Tóth Bálint
Tóth Ildikó
Tóth Menyhért
Törõcsik Mari
Tõzsér Árpád 
Trill Zsolt (MM-Bubik István-díj)
Udvardi Erzsébet
Udvaros Dorottya
Új Budapest Együttes
Ulman István
Utassy József
Vári Fábián László
Vass Lajos
Vígh Tamás  
Vörös László
Vujicsics Tihamér
Wass Albert
Weöres Sándor
Zsigmond Dezsõ
Zsuráfszki Zoltán

A Magyar Mûvészetért Tiszteletbeli Emlékérem 1987-2005
Bayer József
Csányi Sándor
Debrecen városa
Demján Sándor

Gubcsi Lajos
Kovács Gábor
Mádl Ferenc
Marjay Gyula

Nagy Endre
Székelyudvarhely: 

Emlékezet Park
Szórádi Sándor

A Magyar Mûvészetért web-oldala: http://www.amm-gubcsi.hu
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Gubcsi Lajos
A Magyar Mûvészetért égisze alatt megjelenõ szépirodalmi és képzõmûvészeti albumok 1998-2029

I.  Megjelent 1998-2006 között:

1. 1998-2000 között Üzenet Erdélybõl, 5., 6., 7. és 8. kiadás
2. 1998 Szem, fényvesztés
3. 1999 Valaki dobog a szívemen
4. 2000 Aranykönyv I. – A Magyar Mûvészetért
5. 2000 Haza szerelem és a Valaki dobog a szívemen 2. kiadása
6. 2001 Posztumusz I. – A Magyar Mûvészetért és az Aranykönyv I. 2. kiadása
7. 2001 Istentelenül és a Haza szerelem 2. kiadása
8. 2002 Magyar parasztság a Kárpát-medencében és a Posztumusz I. 2. kiadása
9. 2002 Jó kedvedben teremtettél és az Aranykönyv I. 3. kiadása
10. 2003 Üzenet a végekrõl I. – Felvidék és az Istentelenül 2. kiadása
11. 2004 Az élet túlsó oldala, a Jó kedvedben teremtettél és a Magyar parasztság 2. kiadása
12. 2005 Üzenet a végekrõl II. – Kárpátalja, a Magyar parasztság 3. kiadása, és a Jó kedvedben teremtettél 3. kiadása
13. 2005 A csillagokban Bubik István – Himnusz, nimbusz, mítosz
14. 2006 Summa 

II. Elõkészületben 2007-2014:

15. 2007 Üzenet a végekrõl III. – Délvidék (1111 év után), az Üzenet Erdélybõl 9. átdolgozott kiadása
16. 2008 Tetralógia: Erdély és Trilógia a végekrõl: Üzenet Erdélybõl, a Felvidékrõl, Kárpátaljáról és a Délvidékrõl – 4 kötet

dísztokban 
17. 2008 A csillagokban Bubik István 3., és Az élet túlsó oldala 3. kiadása
18. 2009 Napba öltözött nõk 
19. 2010 Jus gladii I. 
20. 2011 Aranykönyv II. – A Magyar Mûvészetért
21. 2012 Emlékek Könyve I.
22. 2013 Emlékek Könyve II.
23. 2014 Járdaszegély, árva szegény

III. Tervbe véve 2015-2029:

24. 2015 Magyar németek a Kárpát-medencében
25. 2016 Aranykönyv II. – A Magyar Mûvészetért és az Emlékek Könyve I.-II. 2. kiadása
26. 2017 Magyar cigányok a Kárpát-medencében
27. 2018 A szabadság rabjai
28. 2019 Lélek, szó, szép – A magyar mûvészetek a nagyvilágban és a Kárpát-medencében
29. 2020 Magyar németek... és Magyar cigányok 2. kiadása
30. 2021 Posztumusz II. – A Magyar Mûvészetért
31. 2022 Lélek, szó, szép... 2. kiadása
32. 2023 Aranykönyv III. – A Magyar Mûvészetért
33. 2024 Jus gladii II.
34. 2025 Posztumusz II. 2. kiadása
35. 2026 Posztumusz III. – A Magyar Mûvészetért 
36. 2027 Aranykönyv III. 3. kiadása
37. 2028 Híradás a testvéreinkrõl
38. 2029 Summa summarum 



Gubcsi Lajos: A Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában megjelent albumok:

Gubcsi Lajos: Summa – 55 évem ha ha 110 lesz – Lírai regény (2006 januártól)
http://www.mek.oszk.hu/02400/02426

Gubcsi Lajos – Gubcsi Anikó: A csillagokban Bubik István
http://www.mek.oszk.hu/02300/02355

Gubcsi Lajos: Üzenet a végekrõl I. – Felvidék
http://www.mek.oszk.hu/01900/01950

Gubcsi Lajos: Üzenet a végekrõl II. – Kárpátalja
http://www.mek.oszk.hu/02300/02324

Gubcsi Lajos: Üzenet Erdélybõl 
http://ww.mek.oszk.hu/01600/01651

Gubcsi Lajos: Az élet túlsó oldala 
http://www.mek.oszk.hu/01900/01947

Gubcsi Lajos: Jó kedvedben teremtettél... 
http://www.mek.oszk.hu/02500/02576

Gubcsi Lajos: Istentelenül 
http://www.mek.oszk.hu/02500/02575

Gubcsi Lajos: Haza szerelem 
http://www.mek.oszk.hu/02500/02574

Gubcsi Anikó – Gubcsi Lajos: Aranykönyv – A Magyar Mûvészetért 
http://www.mek.oszk.hu/01700/01741

Gubcsi Lajos: Posztumusz
http://www.mek.oszk.hu/02700/02785

Gubcsi Lajos: Magyar parasztság a Kárpát-medencében 
http://www.mek.oszk.hu/02500/02577

Gubcsi Lajos: Valaki dobog a szívemen 
http://www.mek.oszk.hu/2500/02573

Gubcsi Lajos: Szem, fényvesztés 
http://www.mek.oszk.hu/02500/02578

Gubcsi Lajos: 4 nap, amely megrengette az országot (1989. október 5-9. MSZMP-MSZP)
http://www.mek.oszk.hu/01500/01508

Gubcsi Lajos – Tarafás Imre: A láthatatlan pénz
http://www.mek.oszk.hu/02400/02442

Gubcsi Lajos: A kommunikáció napja (Magyar Tudományos Akadémia, 1998. április 10.)
http://www.mek.oszk.hu/00100/00141



A feleségem Elõddel (s belül még valaki), nálam Botond

Anikó lányom Lajos Levente fiam


